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an Bung Hatta, ialah suatu ma- ' 

Pe 
wa 

'hisan tahun doa 
    

Rp 5 5 “dai yang. tja- 
Gangan Rp. 11.500.000. 
Djumlah kooperasi jang | belum 3 

la mantan ang a 6.000 

, lum lagi Satu setengah. per: en ! 

jang | 
75.000.000 orang mas menda, In 
dari djumlah penduduk 

sih amat sedikit. 

.Masjartat sotong. 
rojo 3 : tiap des ' 

3 

Jang kita kenendala,. ama 

    

'sjarakat gotong rojong dan 1tu 
| 'menghendaki supaja t ap2 desa 

mendjadi kooperasi atau ' mem- | 
punjai bangunan sematjam itu, 
supaja "perusahaan rakjat dan: 

  

    

HARIAN 

  

as tuk petattah organisasi un 
SEPERTI KEBIASAAN BUNG HATTA, DA- 

JAM HARI KOOPERASI JG. DISIARKAN VIA 

  
213 : 

| nunggu pembagian untuk 

“giat 

  keradjinan, dimana tersangkut 
: hidup banjak orang, mempunjai 
Papa dan semangat kooperasi. ' : 

Anggauta N. V. tung- | 
|...gu untung . auta 

—. Kooperasi : | bersama? : 
aa Si       

       

  

    

  

   

  

    . KOOPERA - 
— pidatonja semalam 

WK. Presiden antara lain | 
“dikem ukakan sebuah tjonto me: 
ngenai kekeliruan “paham ten- 
Ta mana kooperasi. Jang ke | 
ta maksudkan, 'halnja 7 
pertemunan sering hanja meru- 

  

    

  

   

  

    

      
   

  

   

    

  

   
    

    6 | Service' ?' mereka 

tiap2 

tahun, sedang kooperasi meng- 
hendaki agar tiap2 anggautanja 

berusaha  menjuburkan 

kooperasinja dalam kerdja .ber- 

sama untuk ES 
sama pula. : 

Setiap Se Aatlia ha- 
Per | rus anggauta koope- | 

5 rasi. 2 

Mengenai "hakekat “kooperasi 
bebEy UR usaha bersama itu di- 
kemukakannja, ' sebaik- baiknja 
semua Or: jang melakukan 

pekerdjaan pokok bagi “usaha 
jitu | mendjadi anggau- 

perasi Berkenaan dengan 
kerena an, “sebagai 

  

6 

    

“pertenuman, 

  

Koperasi - 
| kutuan hanja ada pada putjuk 
Lsadja, terbatas kpd pengusaha 

| pertemuan jang membela kepen- 
tingan bersama, 'tetapi pekerdja 
penenun jang ikut serta me- 

Ingerdjakan -usaha. pokok, bu- 
| kan anggauta 'kooperasi. .Kaum 
penenun ini semata-mata, : men- 

ajadi buruh belaka. 

“pada: pendapat - wakil-Presiden 
harus “diubah, — sehingga men- 

| djadi kooperasi jang sebenar- | 
benarnja. “Paham untuk  ber- 
kkooperasi. menurut Bung Hatta 

Aehic Mingcu ini m 

.M 

— rian dan madjallah .Nasiona?” 
jan 

“Dalam "perijakapan 
n wakil ,,London - Press 

» (bahwa. waktu lebih kurang satu 
da | tahun mereka ada di 

adalah sangat berharga, karena 
Inggeris 

terutama mereka dapat menjak- 

'sikan 'bekerdjanja badan2 dlm 
pa Tea Inggeris. 

Lan 'sbondon Press Ser- 
5 Pan |Hutahuruk jg     

   
    

    
   

  

kan Bca bhw 
a ia dapat beristirahat di 
Wight aa menjaksikan 

    

  

     
   

  

ena Basiak itu telah pula 

Instituut Pajak una 

  

   

    

     

    
    
   

   

     

   

  

   

            

   

      

   
    

    

   

    

  

n pati penjelidikan penting 
p rtama-tama didirikan 

Sig Musearo se JA AN 
| ya menurut pendapatnja ba- 

an jang sangat penting ' dari 
Us Na aa Pory: 

baikan pada pengeta- 

  

genai bahasa Ing- 
ndangan jang ia 

| bekerdjanja 

ah bal 

Tai nnja “dalam peng- 
n “In nggeris. 
mbira pula dapat me- 
gi kantor persurat- 
ang besar di Ingeris. 

Ta jatakan, bahwa keadaan2 

    

    

   

  

       
        
    
   
    

     

| |jang Te 'biasa di Inggeris jang 
njebabkan tumbuhnja surat- 

- |kabar dengan oplaag jang ber- 

  

     djuta2, menjebabkan banjak tja- 
ing “digunakan di Fleet      

  

(pusat persuratkabaran 

| ikut serta memikul risiko. 

ber- | 

“ “'eberapa | te 
perse-) dianggap suatu bukit jang me- 

Bangun kooperasi seperti itu | 

rigreka : 

menjatakan, 

indjungi tempat? penting, 

    

     
      

GKONSTATIR ADANJA KEGIAT- 
KOOPERASI! KITA, MESKIPUN 

INI BARU SEBAGIAN KETJIL SADJA. 

memang kuat, tetapi pahamnja 
masih kurang mendalam. . 

. Kooperasi tenun — 
konsentrasi — ko- 

Selandjutnja mengenai koope- 
rasi pertenunan itu dikemuka- 
kannja, bahwa sering2 keadaan 

hjang tidak “sesuai dengan da- 
|sar2 kooperasi jang sebenarnja 
Litu-timbul . dalam praktik hi- 

| dup. Pekerdja tidak punja mo- 
dar dan - memang tidak - suka | 

se- 
lebih 
Da- 

: 
| 
| 
| operasi madjikan. 

| 
| 

bagai sekutu, melainkan 
suka djadf buruh sadja. 
lam keadaan demikian 
KONSENTRASI  pertenunan : 
bukan kooperasi  pertenunan, 

| melainkan KONIPAAAN MA- 
DJIKAN. 

Fase 
harus 

kedua jang sekarang 
diselenggarakan . menu- 

rut Bung Hatta ialah, kooperasi 
madjikan itu harus dibangun 

(hingga mendjadi kooperasi  se- 
luruh pekerdja jang mengerdja- 
kan kerdja pokok. Dengan per- 
kataan lain, semua buruh harus 

diusahakan . mendjadi 
| kooperasi dari pada perusahaan- 

1 |nja. 
Uang simpanan dan 
tjadangan permula- 

: an jang baik, 
fa Mengenai uang simpanan jg 

| Rp: 35. 00.000.— besarnja serta 

Ke ana na Pata Iah aa 2 3 

Peka PpAhwB IU bole '    

  

Ingandung harapan, meskipun 
! ajumlah “itu belum ada. artinja 
dibanding dengan modal nasio- 
nal jang seharusnja berbilang 
ribuan djuta rupiah. 

Anggauta koopera- 
si jang bekerdja — 
anggauta dan peker 
dja. Ke 

| Achirnja. Bung Hatta mene- 
| gaskan benar, bahwa didalam 
badan - jang berbentuk N. V., se- 
aah orang jang bekerdja disitu 

takluk Me, satu hukum 

  
Hutauruk dan Urip Musedij jo 

eninggalkan Inggeris 
ENURUT berita jang diterima oleh Kantor Penerangan Ke- 

dutaan Inggeris di Djakarta, maka kedua wartawan In- 

. Gonesia jang kini ada di Inggeris, jaitu Hutahuruk, dari harian 

Kedaulatan Rakjat” Jogjakarta dan Urip Musedijo, dari ha- 

di Jogja, Semarang dan Djakar- 

ada achir Minggu ini akan - meninggalkan Inggeris untuk 

mengundjungi. Pertandingan Olympiade di Helsinki. 

di Landoa) tidak dapat diguna- 

kan di Indonesia. Demikian Urip 
Musedijo. £ 

Seperti diketahui kedua war- 

tawan diatas sedjak setahun jg 

lalu, ada di Inggeris atas unda- 

ngan pemerintah Inggeris, utk 
"mengikuti kursus jurnalistik 
pada Polytechpic School di Lon- 
don. Dari Helsinki mereka ber- 
dua akan kembali ke Indone- 

sia. .— Ant. 

RAPAT PLENO PANI- 
#0... TYA OGUIRINO 

Kemarin bertempat digedung 
Negara Jogjakarta dengan di- 
hadliri oleh Gubernur Djawa Te- 
ngah Budiono dan pembesar2 
perbatasan Daerah Istimewa Jo- 
gjakarta, Panitya Penjambutan 
@uirino Jogjakarta telah menga 
dakan rapat plenonja utk mem- 
bitjarakan lebih  landjut soal2 
beaja. 
Kabarnja terdapat perobahan 

programa dalam kundjungannja 
ke. Borobudur jaitu karena ter- 

| batasnja keuangan, hanja akan | 

| diadakan hidangan sederhana, 
bukannja djamuan besar2-an. 

'Selain ' dari itu, perlu dite- 
rangkan, bahwa kini selain di- 
muka. gedung Negara sedang 
disiapkan pendirian gapura, 
djuga disepandjang djalan anta- 
ra Jogjakarta dan Borobudur, 

PETUNDJUK TAKTIK 
DAN TEHNIK 

Sepak bola sedang 
disiapkan. 

Dewasa ini sedang disiapkan 
buku petundjuk taktik dan teh- 
nik sepak-bola jang ditulis oleh 
sdr, Sudiro bekas pemain bond 
("Famili"). TN 
Diharapkan dalam 2 bulan la- 

(gi buku itu gudah terbit, 

    

timbul - 

sekutu | 

3 diketahui sebagai saudagar b Ke 

perusahaannja, jaitu 
sehesar- 

ekonomi 
mentjapai hasil jang 
besarnja dengan ongkos jang 
serendah-rendahnja. ' 'Memper- 
banjak hasil dengan bekerdja 

| giat dan teratur adalah kelan- 
djutan hukum ini. 

Diatas dasar itu dikemuka- 

kan oleh Bung Hatta, bahwa 

anggauta2  kooperasi jang me- 

lakukan pekerdjaan pokok usa- 

|hanja, adalah pekerdja pula di- 
samping kedudukannja sebagai 

“anggauta, dan sebagai anggau- 

ta mereka tunduk kepada pera- 
turan organisasi pekerdjaan. 

Pidato jang penting sebagai 

pedoman “kooperasi. ini dikun- 
tjinja dengan pengharapan, 

mudah - mudahan pengertian 
-kooperasi bertambah mendalam 
'dan pengertiannja bertambah 
miIpis: 5 

— BANKIER GELAP DI- 

Telah selundupkan $ ?6. | 
615 dan mangan e se- | 
tjara gelap 13 kg. mas. | 

Bagian Reserse Kriminil 1g f 

polisian Djakarta Raya jang | 

sedjak beberapa waktu berse- | 

jang mendjalankan tindakan2 | 
terhadap bank2 gelap dalam ko- | 

  
a Djakarta, hari Selasa kema- 
rin, kembali telah menangkap 
seorang Tionghoa bankier: See 
lap, di Tanah -Tinggi Gg. »Bt| 
Djakarta. 

Bangkier gelap tersebut, Jong 
aa 

T.G., dalam pekerdjaan sehari2 

  

   

  

    
     

    

bi, tapi disamping pekerd: 
"ja itu, rupanja mendjalank 

yel Sebagai bankier gelap, 
ketika pen kapan kemarin 

' dilakukan Taji, dirumah Jong 
"FG. dibeslag 43 reccu, (tan 
penerimaan uang $ 26.675 dari | 
vjabang bank gelap di Hong- 

| kong), serta surat2 penting la- 
| innja jang mempunjai hubung- 
an dengan usaha2-nja dilapang 

bank gelap. 
Selandjutnja oleh polisi disita 

sehelai surat, dari surat. Mana 
setelah diterdjemahkan, diketa- 
hui, bahwa beberapa waktu ber- 
selang, Jong-T.G. telah mengim- 
port setjara gelap dari Hong- 
kong, 13 kg. mas, jang kmi 

sudah didjual olehnja. 
“Dengan tertangkapnja Jong 

T.G., maka hingga kini polisi 
telah menangkap 8 bankier ge 
lap dan membuat proses-verbal 
atas Lk. 50 orang pengirim 
uang via bank gelap, jang per-- 
kara-perkaranja segera dikirim |. 

kepengadilan negeri. — Ant. 

WALI-KOTA BERI 
PENDJELASAN 

Ns 

an pekerdjaan Gan menetapkan 

bagian2 jang diperlukan, pagi 
ini di Balaikota Jogjakarta akan 

dilangsungkan rapat pleno ang- 

gautaZ panitya. 

Dalam pada itu hari Senin jad. 
di Pressroom, Walikota. Jogja- 
karta akan mengadakan perte- 
muan pers untuk memberikan 

keterangan2 sekitar lambang 
Kotapradja Jogjakarta, 

PARTAI DEMOKRAT 
INDONESIA 

! Masih perlu berdiri. 
Pengurus pusat Partai Demo- 

krat. Indonesia, - jang tadinja 
'erkedudukan di Djakarta seka- 
rang dipindahkan ke Bandung. 
Demikian menurut pengumum- 
an Pimpinan partai tersebut, 
sebagai hasil konperensinja di 
Bandung 5 Juli jang lalu. 

Selain itu, telah diputuskan 
susunan pengurus: pusat baru, 
jang diketuai oleh Mr. Tan 
Hwat Tiang. Dalam konperensi 
tersebut kabarnja telah diper- 
bi intjangkan, soal diteruskan 
atau tidaknja berdirinja partai 
tersebut. 

Dari perdebatan2 jang timbul 
dalam konperensi dapat diketa- 
hui, bahwa terhadap soal itu 
ada dua aliran. Jang pertama 
ingin mempertahankan berdiri- 
nja' partai tersebut dengan 
mengingat tugasnja belum se- 
lesai, dan jang kedua.ingin me- 
robah sifat partai tersebut. 

Achirnja diputuskan, karena 
dalam konperensi tersebut guo- 
rum untuk mengubah anggaran 
dasar tidak tertjapai, maka 
masalahnja ditangguhkan sam- 
pai konperensi jang “akan da- 

tang. 1 
Seperti diketahui, Partai De- 

mokrat Tionghoa —- Indonesia 
itu ialah, partai politik dari 
warga negara turunan Tiong- 
hoa, mempunjai tjabang2 diber- 
bagai tempat di Indonesia dan 
bertudjuan untuk turut: meme- 

  

  

  
“TANGKAP LAGI | 

Litu Pakistan 
|ngiriman utusan ke Kojedo, se- 

| dangkan India menolaknja: Swe. 

| njanggupinja, 

1 Indonesia tadi, 

maksud: Amerika. tersebut..tadi, 

“Untuk mengadakan pembagi- | 

UMUM 
. DITERBITKAN OLEH BADAN N PENERBIT :KEDAULATAN RAKJAT" " (ANGGAUTA SPS) 

  

  

Sebulan . ... 
Etjeran Vs La Ona 

LANGGANAN : 
  

Dalam dan Luar Ko'a. 

11. — 
«60 

1. 

y 

ADPERTENSI : 
- milimeter, 1 kolom Rp. 0.80 

  

  

  

  Belum. lama ini sebuah pesawat 

  

bomber dari RAF mendapat 
ketjelakaan dan djatuh di Salisbury (Wiltshire) Inggeris atas 
beberapa rumah pre-fabricated. Dalam ketjelakaan ini pilotnja 
dan seorang perwakilan dari Kementerian Kemakmuran telah 
tewas. 18 Buah rumah habis terbakar dan beberapa or ang pe- 
numpangnja mendapat luka2. — ANP. - 
  

Sesudah Indonesia tolak 
menindjau Kojedo 

Amerika akan tanjakan negara2 lainnja 
UTABESAR Indonesia | di Washington, Mr. Ali Sastroami- 
Ajojo, hari Kemis jl. telah menjerahkan nota penolakan In- 

donesia terhadap undangan Amerika Serikat, untuk menjelidiki 
keadaan dipulau perkerumahantawanan perang Kojedo, Korea 
Selatan, kepada pembantu menteri luar regeri Amerika Serikat 
urusan soal? Timur Djauh, John 

Seperti diketahui, undangan 

| sematjam itu telah disampaikan 
| pula kepada India, Pakistan, 

Swedia dan Swis, Dalam pada 

menjanggupi pe- | 

dia dan Swis hanja akan me- 
apabila negara2 

Asia menjetudjui  diadakannja 

penjelidikan tadi. 

Truman akan 
dengan Acheson ? 

Dengan adanja djawaban dari 
maka 

dan diduga bahwa pemerintah 
Amerika akan menindjau kem- 

bali maksudnja tadi dengan dja- 

lan mengundang negeri? lain. 
Penolakan Indonesia terhadap 

undangan Amerika ini mungkin 
akan mendjadi pokok pembitja- 

raan antara Presiden. Truman 

(dan menteri luar negeri Acheson, 

apabila Acheson memberikan Ia- 
poran kepada - Truman perihal 

perdjalanan kelilingnja ke Eropa 

dan Amerika Latin. f 
' Perlu dikemukakan disini, bhw 

karena sesuatu sebab jang tidak 
diumumkan, maka kementerian 

Konvensi 
  

bitjara | 

  

| 

| 

gagaliah | 
) 

  

Alison, 

luar negeri Amerika tak hendak 
mengumumkan, bahwa Mr. Sas- 
troamidjojo akan menemui Alli- 
son, djuga ketika kedua pembe- 
sar tadi sudah . berdjumpa. Ant 
25 UP. 

Sdr. SUSENO KE AME- 

RIKA-SERIKAT 
Hariini berangkat ke Djakar- 

'ta dari Jogjakarta, saudara 

Suseno, pegawai bagian tehnik 

studio RRI Jogjakarta untuk 

selandjutnja heladjar ke Ameri- 

(ka Serikat atas bea dan tanggu- 
ngan Djawatan Radio dengan 
maksud memperluas soal tehnik 

radio. Lamanja beladjar 6 bulan. 

Bersama2 dengan sir. Suseno 
dengan maksud jang sama, be- 

rangkat djuga 2 orang pegawai 

tehnik dari studio RRI lain tem- 
pat. 

Lebih djut diperoleh Kete- 

rangan, bahwa djuga '3 orang 
redakteur dari Studio Djakarta 

dan 3 orang pegawai siaran, 

akan berangkat ke luar negeri 

untuk memperluas dalam Jlapa- 

ngan pekerdjaan masing2. 

Chicago : 
  

    

SABTU 12 DJULI reR/P TE 

dakan   
oleh kuasa usaha Jean Marie 

Menurut  sumber2 jang ber- 

kuasa di Paris nota  Perantjis 

itu jang sama bunjinja dengan 

'nota2 djawaban “Amerika dan 
Inggeris menjatakan kesediaan 

negara2 Barat. untuk bersama2 

dengan Rusia membitjarakan 

pembtukan sebuah komisi jang 

tidak berpihak guna menjelidiki 

kemungkinan mengadakan  pe- 

milihan2 bebas di Djerman Ba- 

rat dan Djerman Timur. Dikata- 

kan, bahwa nota itu tidak me- 
netapkan kapan pertemuan 4- 
Besar akan diadakan, dan tidak 
berisi saran pula pada tingkat 
apa konperensi itu harus diada- 
kan. 

Sumber2 tersebut dalam pada 

itu menduga, bahwa tiap per- 

temuan 4- Besar jang dapat di- 
setudjui nanti “ialah suatu per- 

temuan pendahuluan, jg mung- 

kin sekali akan diadakan anta- 

ra para dutabesar atau antara 

para wakil menteri? luar negeri 

dari ke-empat negara itu, untuk 
membitjarakan tjara bagaimana 

komisi penjelidik pemilihan? itu 

akan dibentuk. Djika laporan jg 
dibuat oleh komisi ini ternjata 

memuaskan, maka langkah2 
selandjutnja akan diambil untuk 
menentukan tanggal kapan pe- 
milihan2 itu diadakan berserta 
alat2 kekuasaan untuk melaksa- 
nakan pemilihan2 tersebut se- 
suai dengan prinsip2 negara2 
Barat.     

  

Nota2 Barat itu merupaxan 

djawaban terhadap nota Sovjet 

dari tanggal 24 Mei jang lalu jg 

mendesak supaja segera diada- 

kan pertemuan 4 - Besar. Menu- 

rut sumber2 jang mengetahui 

isi djawaban Barat itu akan di- 

umumkan pada Djum'at pagi. 
Ant. - UP. 

INSPEKTUR PERDAGA- 

NGAN DJATENG PIN- 
DAH DJAKARTA 

Mulai bulan ini inspektur Per- 
dagangan BR. Bambang, Sigit 

Prawiroatmodjo dari Inspekto- 
rat Djawatan Perdagangan Pro- 

pinsi Djawa Tengah telah dipin- 
dahkan ke Pusat Djawatan Per- 

dagangan. Ia telah diangkat 

mendjadi Ahli Perdagangan pa- 

da Kementerian Perekonomian 
di Djakarta. . 

Eisenhower dapat 514 suara, 

- 

Taft 486 

ENURUT angka? tak resmi setelah pemungutan Suara pada 
malam Kamis jl. dalam Kon vensi Partai Republik di Chi- 

cago, djenderal Dwight Eisenhower telah memperoleh 28 suara 

lebih banjak daripada: lawannja jang penting Robert Taft, jakni 

514 Eisenhower — 486 Taft. Demikian AFP. Seperti diketahui, 

seorang tjalon harus memperoleh 604 suara dalam konvensi itu, 

untuk dapat dipilih sebagai tjalon presiden. 

Menurut Reuter, angka tsb. 
adalah 581 suara untuk Eisen- 

hower dan 485 untuk Taft, se- 

dangkan tjatatan2 jg dikumpul- 
kan oleh UP menundjukkan ang- 
ka2 532 Risenhower, 497 Taft, 
Ttuntuk gupernur Karl Warren, 

25 Karold Stassen, 8 Mac Ar- 
thur, 

suara belum - diketahui untuk 

siapa. Djumlah suara semuanja 
adalah 1.206. 

: “farapan Taft lenjap? 

“Tentang djalannja ' konvensi 
Reuter mewartakan, bahwa ha- 
rTapan senator Taft untuk dapat 
dipilih sebagai tjalon presiden 
oleh partai telah lenjap pada ha- 
ri Kamis, sewaktu Konvensi Re- 
publik memberikan kepada djen- 
deral Eisenhower 17 suara dari 
Georgia jang dipersengketakan. 
Konvensi kini telah berlangsung 
4 hari dan dapat diharapkan, 
bahwa pada hari Kamis sore 
sudah dapat ditentiikan siapa 
jang akan ditjalonkan oleh Par- 
tai Republik sebagai tjalon pre- 
siden Amerika dalam pemilih- 
an jang akan datang. 

Eisenhower sedang tidur, wak- 
tu konvensi dengan perbandi- 

ngan suara 607 lawan 5381. me- 
nerima baik tuduhan2nja, bahwa 

golongan Taft telah ,,mentjuri” 

suarg delegasi Georgia. Pemu- 

ngutan suara ini adalah suatu 
demonstrasi jang menentukan, 

bahwa konvensi telah berketeta-   tjahkan soal minoriteit di Indo- pan hati untuk memutuskan soal 
tersebut. berdasarkan sair 

4 

  

  

An indonesia 

nesia, —. Ant, 

Lemtiua Kebudar 

Kon Bata aasen Gensorishap 
vAanK in neon Metensekapben”     

  

1 Albert Wedemeyer: 66 

  
“. mendjalankan - peperangan 

play”, demikian ketua penjeleng. 

gara kampanje Eisenhower, se- 

nator Henry Cabot Lodge me- 

njatakan. 

Ramalan Dewey. 

Sementara itu gupernur nega- 

ra bagian New York Dewey me- 

ramalkan pada. malam Kamis 

jl, bahwa djenderal Dwight Ei- 
senhower akan terpilih sebagai 

tjalon presiden.  Dikatakannja, 

bahwa 55 delegasi Pennsylvania 

akan memilih Bisenhower demi- 
kian djuga 40 orang  anggauta 
dari delegasi Michigan. Dengan 
demikian Hisenhower mendapat 

djaminan 595 suara. 

Dalam pada itu Dewey me- 
ramaikan pula, bahwa beberapa 
delegasi jang telah menjatakan 
diri menentang Hisenhower akan 
merubah sikapnja dalam pemili- 
han selandjutnja. 

Program Partai Republik. 
Partai Republik pada hari Ka- 

mis $l. telah mengeluarkan 'pro- 
gram pemilihannja, jang meli- 
buti politik luar dan dalam ne- 
geri. 

Mukadimmah dari dokumen 
itu memuat serangan terhadap 
pemerintahan jang didjalankan 

oleh Demokrat selama 20 tahun. 
Diantara pokok2 dari tuduhan 

itu terdapat suatu clausule jang 

menjatakan, bahwa kaum  de- 

mokrat telah mengadakan pepe- 
rangan Korea dengan tiada se- 
pengetahuan Kongres dan telah 

itu   
  

Taft ta' punja harapan lagi 
dengan tiada kemauan untuk 

menang. 
Selandjutnja Partai Republik 

menuduh kaum Demokrat mem- 

perlakukan kaum komunis Ame. 

rika dengan lunak dan menjata- 

kan dengan tegas, bahwa tak 

terdapat kaum komunis dalam 
Partai Republik. 

Lain2 fatsal jang termaktub 

dalam program pemilihan ter- 
sebut jalah antara lain : 

1, Politik keuangan untuk me- 

ngurangi keborosan, 2. Memper- 

kembangkan pertanian setjara 
bebas dan merdeka, 3. Memper- 

tahankan undang2 Taft - Hart- 
ley tetapi dengan andjuran2 su- 

'paja undang2 itu diamandir bila- 
mana perlu, kalau keadaan meng 

hendakinja. 4. Mengutuk pensi- 

taan industri dan paberik2 oleh 

presiden dalam menjelesaikan 

persengketaan2 dilapangan per- 
buruhan. 

Demikian Reuter. 
Mengenai program pemilihan 

Partai Republik itu, selandjutnja 
UP dapat mewartakan, bahwa 
dokumen tersebut telah dikirim 
kan ke Konvensi untuk disetu- 
djuinja , pada malam Djum'at 
jl. Dokumen itu memuat 4.800 
kata2 dan mengandung tjelaan2 
terhadap pemerintahan Truman 
dari Partai Demokrat. 

Suara Demo': 
Anggauta Partai Demokrat 

dari Texas, Sam Rayburn, me- 

ngatakan pada malam Kamis, 
bahwa ia bersedia menerima 
baik pengangkatan sebagai tja- 
lon resmi dari Partai Demokrat 
dalam pemilihan2 presiden Ame. 

rika Serikat jang akan datang. 
Seperti diketahui, Ryaburn 

kini mendjabat ketua dari Ma- 
djelis Rendah Amerika, — UP.- 
AFP, « Rtr, - Ant, P 

  

Konperensi.4-Besar untuk bilia- 
rakan pembentukan komisi 
pemilihan jg tak berpihak 

JAWABAN BARAT terhadap usul Sovjet untuk menga- 
pertemuan 4-Besar mengenai Djerman pada hari 

Kemis telah disampaikan kepada pemerintah Sovjet, 
menurut sumber? kementerian luar negeri Perantjis. 
Sumber? tersebut nota djawaban Perantjis itu telah disampaikan 

demikian 
Menurut 

Brionval di Moskow kemarin. 

  

MENUDJU KE-" CLASH"” 
PERDAGANGAN ING- 

GERIS & DJEPANG 
Malcoim Mac Donald, komisa- 

ris djenderal  Inggeris untuk 
Asia Tenggara, jang baru? ini 
mengundjungi jepang, hari 
Rabu jl., dengan terang2-an me- 
njiatakan bahwa Inggeris cha- 
watir mengenai kesuburan per- 
dagangan (Ji Asia Tenggara 

bertubung dengan persaingan- 
nja dengan Djepang. “ 

Mac Donald dalam pada itu 

menjatakan, bahwa perlu se- 
kali Inggeris mengadakan pem- 

batasan2 terhadap perdagangan 
Djepang dengan Asia Tenggara. 
Diterangkannja bahwa keti- 

ka tahun 1948 Djepang beli ba- 
rang dari Singapura dan Mala- 

ya dalam djumlah jang 3 kali 
lebih besar daripada apa jang 
didjual Djepang kepada negeri2 
tadi. 

Semendjak itu, gambaran per 

dagangan bukan sadja berbalik, 
akan tetapi malahan Djepang 
kini djual barang kepada Maia- 
ya jang djumlahnja lebih dari 
2 kali sebanjak apa jang dibe- 
linja dari Malaya. 

Kata Mac Donald, inilah sa- 
lah suatu sebab mengapa se- 

baiknja diadakan pembatasan 
terhadap import beberapa ma- 
fjam barang Djepang ke Asia 
Tenggara, karena menimbulkan 

kesulitan balans pembajaran. — 
Ant 3 ps 

, 

DPD DESAK PEM. PU- 
SAT SOAL TRANSMI- 

GRASI 
Pemerintah Pusat 

soal transmigrasi. 

Dari kalangan DPD Daerah 

Istimewa Jogjakarta 

keterangan, bahwa dalam sidang 

DPD Daerah baru2 ini selain 

dibitjarakan soal2 intern djuga 

dibitjarakan soal2 transmigrasi 
jang kini mendjadi hangat “di- 
kalangan penduduk. 

DPD Daerah antara lain telah 
mendesak ' kepada Pemerintah 

Pusat,  supaja dipertjepat, soal 

penjelenggaraan transmigrasi 

umum dengan  dikeluarkannja 

anggaran belandja jang tjukup 
luas. 

Kepada Pemerintah Propinsi 
Djawa Tengah antara laih di- 
adjak bersama2 memetjahkan 
soal2 pemindahan penduduk dae- 
rah Jogjakarta kedaerah trans- 
migrasi di  Tjilatjap jg seperti 
diketahui dalam soal keuangan 
diperlukan beaja jg tidak ketjil. 

  

AGRARIA DILINGKU- 
NGAN KEM. D.N. 

Dalam sidang parlemen pleng 
terbuka tadi malam, jang ber- 
langsung 20 menit lamanja, an- 
tara lain tlh diputuskan, bahwa 
parlemen telah menerima usul 
Pemerintah, untuk merobah na- 
ma2 Menteri Agraria, mendjadi 
Menteri Dalam Negeri. 

Alasan jg dikemukakan me- 
ngenai soal ini, adalah karena 
dalam Kabinet sekarang ini, ti- 
dak lagi terdapat Kementerian 
Agraria. — RD. 

PEG. DKA GELAPKAN 
Rp. 98.000,— 

Dari Kepala Kedjaksaan pada 

Pengadilan Negeri Jogjakarta 

diperoleh keterangan, bahwa pe- 

meriksaan terhadap seorang 
pegawai DKA Jogjakarta jang 

terdakwa menggelapkan uang 

djawatan sebanjak Rp. 98.000,— 
sampai kini masih terus didja- 

lankan untuk selandjutnja disi- 

apkan diadjukan kepada Penga- 
dilan Negeri, 

  

Dalam hubungan ini tersang- 

kut pula 6 orang pegawai lain- 

nja jang bertindak sebagai sak- 

Si. Menurut keterangan, baik 

terdakwa maupun para saksi itu 

oleh jang berwadjib diberikan 

schorsing dari pekerdjaan. 

  

x Beberapa orang didaerah   Pathuk, Gumung Kidul, dihing- 
gapi penjakit BUSIK. Jaitu, ku- 
lit. badannja @jadi petjah2, se- 
perti bersisik. 
Kabarnja # hak Pamong Pra- 

dja mengatakan, bahwa BUSIK 
itu sebenarnja bukan penjakit, 
melainkan akibat belaka dari- 
pada swatu kedjadian jang gaib, 
jaitu, para penderitanja pernah.   ketamuan  gendruwo diwaktu 
mereka sedang tidur. dengan 
njenjaknja. 

diperoleh 
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Paaa ciympaae ye I 
(pemain? ari 

F5 perlombsan 
| Dan dalam Sam 
Menpat 3 

     

   

   

      

      

  

   

   

  

en ebih. Tae 

      

   

  

kita Bh 
" van. kita di 

  

jang diadakan. Dari sa- 
akan selalu memberi- | 

  

    

“reny dunia 1. 

ks Bertanggung Olympiade ke- 
6 jang direntjanakan akan di- 
langsungkan di Berlin pada ta- 
shun 1916 terpaksa tidak djadi, 
karena peperangan sedang ma- 

  

dan jang membikin negara itu |   Tr |djadi suatu republik. Persis 20 

      

   

    

terla 

. ngkos. 
nga pi ati “enggondoi 

3 pertandingan jang dinda 
» Bagutmaha enatikia Sa 

an perhatian dunia pada oly 
| piade ini ternjata 4 tahun kem 

- 1908. Duapwluh - ye 

rimkan wakilnja ke White City. 

   
  

    

ke” 

diadakan dan lebih 450 pemain | 

  

| Stadium, dimana pertandingan? | 

.. mengambil bagian. .Olympiade: 
s na jang berlangsung” di 

3 PK ikuti oleh tidak | membawa 9 kemenangan kene-| 
   

  

   

  

     

  

ihun 1936, perlombaan? olym- 
a ma- | piade dilangsungkan diibukota 

Djerman itu, dan ketika itu 
Hitler sedang berkuasa besar. 

- 'Olympiade tahun 1924 jang 
: mengambil tempat di Antwer- 
| pen tidaklah berapa menggem- 

rangan jang baru selesai. Hasil2 
"pertandingan tidaklah seperti jg' 
diharapkan, sedang Djerman ti- 
dak turut serta. Memang ada 
kira2 560 pemain jang datang, 
tetapi mungkin karena kurang 

“latihan, prestasi kurang memu- 
askan. Dalam perlombaan? ini 
pemain? dari USA hanja dapat 

gerinja, - sedang Finlandia me- 
& |ngagu mkan. negara-negara lain- 

#nja, menggondol kemenangan | 

  

pe D duga 

  

    

    

   

   
    

   

5 naa 3 Terbit” (Kitab Batja- 
Lan 
..mefjn: dibantu Oleh Oesman, di-: 
Kan, oleh W.K. de Bruin dan 

   
     

Es Vitgevers- 
N-: 

  

    
   
   
   

    
    

  

    

  

Aa aa ai Presi- 
den Negara ena 

me : 
-pemerintahan atas I 
poeloeh tjoeta orang”. ' 

  

ditulis: ,,Soeltan Hamid 
Presiden Soekawati bersahabat | 

karib. Saja batja dalam 

telah .me 

   

5 alan hal - 1 

1. apakah Pemedinkan. 3 
berpendapat, bahwa sc 

  
    

  

   

int Tidak sesuai 

       

   
    

      
    

   

  

oleh J. La- | 

Djilid VI: diterbitkan | 

hals Peak dah ,Soel. 
tan Sjahif Hara II" (halaman 

     

      
    
   
    

    
     

          
    

    

    
   

   

        
     

     
   
   
   
    
   
   
    

    

   
    

   
     

  

Sultan Hamid, Ka hiitatian $ -| H 
. d IT dan | 

  

kabar, bahwa mereka berdoea | 
at m anja | 

  

   
    

  

Isi kitab batjaan Sakanehan p r 
Terbit” jang : ba diatas | beri 

Tahun 1924 perlombaan? di- 
| Pesanan di Paris, dimana   
naa

    
   

   

  

    

     

   
   
   

    

   
   
   

st. Wiatihar Mekar 
a pemerintah tentang 
Tn 3. Sekolah? 

ska penajadjanan Belanda 
dahutu? 

an Megan da 'apakah sebab dan pertimba- 

Na ND ngannja, maka semendjak 
waktu penjerahah kedaula. 
tan hingga sampai sekarang, 
jaitu lebih dua setengah ta- 

"Ll. hun lamanja, kitab-batjaan | 
itu masih tetap dipakai dan 

" belum djuga diganti dengan 
kitab-batjaan, jang sesuai 
dengan djiwa dan semangat 
bangsa jan 

|. dan berdaui 
3. apakah - Na Komen: 

5 Pengadjaran, Pendidikan dan 
Kebudajaan telah disusun 
naskah untuk kitab batjaan 
sekolah rakjat dan apakah 

| sudah ditj 

   
     
   
   

   
    
   
    

  

   
     

| “babnja? 5 

4. Sana urusan sekolah rak 
|. Jat memang telah diserahkan 
Pisa oleh, Pemerintah kepada Pe, 

int 

  

    

   

   

seperti. ini, apakah 
ah tidak berpenda- 

1 an Peme 

ajaan “Belum sang- 
n ediakan (sebab be 

ak) kitab batjaan tum ditp 
jang : sesuai dengan zaman se 
karang, bagi sekolah2 rakjat 
di Propinsi Sumatera-Pe- 

ngah, maka baiklah naskah 
(djika sudah disusun) “dibe- 
rikan kepada  Pemerintah- 
Propinsi, . supaja Pemerin. 

tah Daerah ini sendiri. men- 
tjitaknja untuk mendjadi ki- 
tab batjaan disekolah2 tak- 

— Jat “Propinsi Sumatera-Te. 
Ta na — Ant. 
    

     

  

   

— PELADJAR BUTUH 
—. ASRAMA 
injaknja peladjar2 baru jg 

'otertesulu: SM berasal dari ini 

     

34 | kota tahun pengadjaran imi, dan 
| jang terpaksa mentjari pondo. 

' kota Solo ini tidak 
berarti kesulitan peladjar2 

i pondokan djuga me- 
orang tua murid. 

1 karena itu menurut pen- 
aa anggota DPR- 

£ Hedi SoNjiinYah 
| lebih itu Sebagian     

       

    

      

  

    didikan me. pen   1 “tidak begita 
“serlantar, MAY 

$ 

. sih dalam hebatnja, jang seba- 
|gai kita ketahui membawa ke- 

f kalahan bagi 'Djermania Raya 

tahun kemudian, jaitu pada tas | 

'birakan,. karena akibat pepe- 

, dan djika se- | 
Me itu" belum, apakah se- 

    

   

  

pr 

11940 se 
: 'Tokio. 

sudah merdeka 

  “Diwaktu Walikota 
Pusponoto hal itu : Baek men- 

| djadi pembitjaraan, tetapi be-     

  

    

  

   

  

    

Hum dapat menghasilkan kenja- 
'|taan, maka kesempatan iti ba- 

“bebagai dari Finonda dengan 
| djagonja jang terkenal, 
Nurmi, dapat niembawa, 10 'bin- 

|kat2 Sekerdja 

1951 di Bandung, dalam rapat- 

Buruh 

dinjata. 

| pihak anggota DPRDS. Lebih 

tjana mendirikan balai istirahat 

  

   

  

Paavo 

tang emas kembali kenegerinja, 
dan USA 12. Olympiade tahun 
11932 diadakan di Los Angeles. , 

42 Negara mengirimkan Wa- 
kilbnja. ke Berlin 
1936, dimana Hitler membuka | 

| perlom 
kor2 olympic banjak diperbaiki 

“pada. tahun 

   aan2 dengan resmi. Re- 

pada waktu itu, dimana terde- 
ar nama J.C. Owens utk per- 

kera Pia dengan larinja se- 

   

   

  

10,2 sekon. Sampai sekarang 

  

: rekor ini belum bisa dipatahkan. 

Perang dunia ke NI. 

Pelaksanaan Olympisde tanun 
ula diberikan kepada 

      

hi 
paksa perlombaan akan € 
sungkan di Helsinki. Tapi ini- 
pun tidak djadi, karena perang 
dunia ke II sedang: berkobar. 

   

atnja dibangun oleh Finlandia, 
terpaksa ditunda dan dibiarkan 

mikirkan menjelesaikan stadien, 
sedang shageri terantjam pe- 
rang ? 

Tahun 1944 tidak ada djuga 
 olympiade, karena perang ma- 
sih terus. Dan pada tahun 1948 
Hen dari 53 negara berkum- 
pul di London, dimana njonja 
F.E. Blankers-Koen dari Neder- 
land dapat mempertinggi dera- 
Gjat negerinja dalam dunia olah 
raga dengan membawa keme- 
nangan dalam perlombaan lari 
200m buat wanita. 
Dan sekarang diharapkan ti- 

dak kurang daripada 7000 pe- 
main dan 
ngundjungi Helsinki utk me- 
rajakan Olympiade jang ke-15 
dari : negara. Indonesia turut utk 
pertama kali, 
Demikian setjara ringkas se- 

-djarah Olympiade. 
p London, 1 Juli 

GATOT SUBROTO DAN 
3 SUDIRO 

: : Ke Djakarta | 

Tgl. 10 Djuli bertolak dari 
Makassar ke Djakarta Panglima 
Pp VII Gatot Subroto dan Gu- 
bernir Sulawesi Sudiro. - Menu- 

52, 

Gatot, ialah untuk melaporkan 
keadaan sekarang imi, sedang- 
kan Gubernur Sulawesi membi- 
tjarakan  soal2 S.0.B. dan pe- 
merintahan umumnja. — Ant. 

SEROMBOLAN BERAK- 
— SI DIWAKTU SIANG 

| Sebuah patroli tentera | dibe- 
tulan Tegalwangi, katjamatan 
Werua (Tjerebon) telah bertem- 

  

  

| pur dengan sebuah gerombolan 
bersendjata jang belum  dike- 
tahui kesatuan dan kekuatannja. 

:| Tembak - menembak jang ter- 
djadi diwaktu siang (pukul 
11.00) ita masih berlangsung 
ketika Barisan Pergatis dari 
Polisi Kabupaten Tjerebon da- 
tang.. Melawan kedua pasukan 
itu, gerombolan mundur. Ten- 

hui. — Ant. 

| DEWAN SERIKAT2 BU- 
RUH INDONESIA 

Vaksentral? | Serikat? 
Buruh diadjak meng- 
gabungkan diri. 

“Menurut pengumuman, badan 
musjawarat vaksentrai2 jg ter- 

diri dari Pusat Organisasi Bu- 
ruh (P.O.B), Badan Pusat Seri- 

(B.P.S.S) dan 
Gabungan Serikat2 Buruh Indo- 
nesia (GSBI) jang dibentuk se 
bagai akibat daripada persetu- 

jan bersma pada tanggal 20 Mei 

  

nja pada tanggal 5 Djuli 1952 di 

Djakarta telah bersepakat un- 
tuk bersatu dalam suatu badan 
jang bernama: Dewan Serikat? 

Indonesia disingkat 
DSBI Dasar dan tudjuan “ee 

| wan Serikat2 Buruh Indonesia 
Demokrasi. Sifat: Independent, 
non-party. Tudjuan: 1 Masjara- 
kat sosialistis, 2. Mempersatu- 
kan semua Vaksentral / Serikat 
Buruh kedalam satu vaksentral. 

Sesuai dengan tudjuan dewan 
teresbut, maka segera setelah 
terbentuknja . D.S.B.I. tertjapai 
fusi antara dua vaksentral POB. 
dan BP 

KA id pengumumari tersebut 
an .adjakan dari DSBI 

kepada Vaksentral2/Serikat2 

lombaan 100m dengan waktu | 

Tapi tidak djadi, karena | | 
S keadaan negeri itu dgn 2 

| kok dalam perang, 

Stadion jang dengan sangat "3 

begitu tidak selesai. Siapa me-. Keterangan 

: g — lempar ge   
amateur akan me- 

rut kabar kundjungan Panglima i djurkannja pula, agar 

tang korban2-nja belum diketa- : 

  

  Buruh untuk Me 
On: Ant 

' Subakti 

ik kita pergunakan. Demikian 

djauh diterangkan, bahwa ren- 

buruh Balaikota di 'Tawang- 
mangu, kalau . menggunakan 
uang keuntungan maleman tsb.   
di Kurt anjar, jg masih inem- 

5 pertama. UN.) 

: KARANGANJ AR ntuk menjelen, ga- | 

nasib peladjar, lebih haik soal 
asrama dapat. perhatian jang 

    
  
NJUMBANG R. Cc. 

Berita dari Karanganjar me- 
, bahwa Panitya 1 Mei 

  

| punjai Rp. 400,— sisa dari usa-   
    
   

ha2nja, sebagian - besar dari 

  dibanding dengan pentin&nja | 

Perkawinan politis — 
5 praktis. 

Sesudah dibatjaxan penetapan 
Dewan Pemerintah, Wali . Kota 
menjatakan tugas daripada ke- 
pala2 kantor ialah politis melan- 

|tjarkan pekerdjaannja dan bu- 
| kan merintangi djalannja Peme- 
rintahan. Mereka bertanggung- 
djawab tugas kewadjibannja se- 

baik2nja. Kerdja-sama antara 
kepala2 kantor dengan Dewan 

Pemerintah diharapkan. Dian- 
mereka 

itu dalam menunaikan tugasnja 
lebih supel berhubungan de- 
ngan pegawainja 
serikat-sekerdja masing2. Bila 

ada soal2 pekerdjaan dalam hu- 
bungan antara buruh dan - pim- 

5 g Biran jang mendjadi perselisih- 
an, maka hal itu perlu, - 

tah, jang nantinja akan disele- 
saikannja. 

kan untuk mentjapai efficiency 

dim melantjarkan pemerintahan. ' 
Ditegaskannja, bahwa kepala2 | 

djawatan tidak dibolehkan men- 

gas mereka. Hal itu bukan ber- 

salah satu partai. 

dipertahankan. 

Sekitar status otonomi Jogja- 
| karta menurut Wali-kota politis 
dan juridis dapat dipertahankan. 
Faktor penting dalam hal ini ia- 
lah adanja Sri Sultan Jogja. Di- 

njatakannja pula peranan Sri 
Sultan selama revolusi dan jang 
dengan ichlas melaksanakan de- 
mokratisering. 

Sikap dan tindakannja itu 
mungkin tidak dapat diikuti oleh 
pegawai2nja. Perdjuangan Seri 
Sultan tsb. ialah terwille dari 
kepentingan daerah istimewa 
dan Negara, ? 
Maka diharapkan adanja pe- 

laksanakan kerdja-sama sebaik2 

nja, dalam menunaikan tugas- 

nja, antara kepala2 dengan Ta 
wan Pemerintah. 

Bagian Dinas lain? di- 
hapuskan. 

Penetapan tadi menjebutkan, 
bahwa untuk mengadakan per- 
Obahan pemerintahan sekarang 
susunan pemerintahan dan tugas 
beberapa pegawai sesuai. “de- 

ngan keadaan sekarang serta 

untuk mentjapai efficiency pe- 

kerdjaan, maka bagian dinas 
lain2 dihapuskan. Urituk me- 
mimpin bagian sosial — Perbu- 
ruhan, bagian Perekonomian, ba- 
gian P.P. & K. telah ditundjuk 

  
sdr. K.R.T. Judoningrat seperti 
jang pernah diberitakan baru2 

ini. Penundjukan tadi selama da. 
lam bagian2 tsb. diatas belum. 
ada nemimpin2nja. 

Untuk memimpin ah an kan-- 

— »KEDAULATAN 

atau dengan: 

Nana kepada Dewan. Pel 

2 - 'Idan K.R.T. Wirjonegoro, 
Positis dan praktis dikawin- | kadaster sir. K.R.T. Purbaning- 

djalankan politiknja dalam tu-t 

Ikoien sdr. KRI. 
arti mereka dilarang memasuki | 

RARJAT"    

: STADION OLYMPIADE TAHUN 1952. 
. ianlah bentuk dan tjorak dari Stadion Olympiade jang akan dilangsungkan tgl. 19 D'juli 
jad. di Helsinki ibukota negara Finlandia. Setadion "mi adalah tjiptaan dari Kauko Rasiinen, 

satu diantara 35 model jang diadjukan kepada panitya. Sebagai 
Emil Filen, sedang hadiah no. 8 djatuh pada Gunnar Finne. Kepada 
diberikan medali PT ON 1 

gambar 
A — tribune untuk pembesar? 

SRI SULTAN FAKTOR 
PENTING 

Jogjakarta tetap daerah istimewa 
 EMARIN pagi di Balai Kota - Pradja Jogja dilangsungkan 
pertemuan dengan kepala? kantor dari Pemerintahan Kota-' 

Pradja Jogja dipimpin oleh Wali kota Mr. S. Purwokusumo dan 
Gisaksikan oleh beberapa anggauta D.P.D. Kota-Pradja. 

Dalam pertemuan dibatjakan penetapan Dewan Pemerin- 
tah Kota-Pradja Jogja tentang pembagian pekerdjaan. 

tor keuangan Kota - Pradja 
Jogja Sdr. R. W. Hardjowinoto 

diangkat sebagai kepala kantor 

keuangan Kota-pradja Jogja 
dengan tugas memimpin, menju- 
sun memperlengkapi - bagianz- 
nja serta bezetting-nja. Selan- 
djutnja urusan kesehatan dise- 
rahkan kepada sdr. Dr. K.R.T. 
Purwohusodo dan Dr. Wi uu. 
djojo, urusan pekerdjaan unyum 
sar. R, Rio Mertopurbo, urusan 

lir minum sdr. R.Rio Tirtopru 
o, urusan pemerintahan umum 

Fs K.R.T. Purbodiningrat, urus- 
ehewanan sdr2. Sumitro dan 
ak ar, urusan keuangan sdr. 

“ Hardjowinoto, urusan pe- 
ai dan urusan per-undang2- 

| sdr. R. W. Hardjosastioprato- 
, urusan pasar sdr. R. Rio 

dudodiprodjo, dan K.R.T. - Ku- 
Stimodipuro, urusan pendaftaran 
tanah sdr. K.R.T, Purboningrat, 

urusan 

   
   

   

    

     
      

  

    
“rat, urusan sekretaris sdr. R. W. 
IProdjopratiwo, dan sdr. RP. 
“Prodjosurojo,. urusan sosial — 
“perburuhan, bagian perekonomi- 
an, bagian PP. & K. ketiga2nja 

Judaningrat. 

Mereka itulah jang bertanggung 
2 “ydjawab mengenai bagian, urus- 

Otonomi Jogja dapat | an kantor tsb. 
Wadjib membantu 

wan Pemerintah. 
Selandjutnja dalam instruksi- 

nja Wali-kota Jogja dinjatakan, 

dalam keputusannja, bahwa ke- 

pala2 kantor2furusan kalau per- 

lu berkewadjiban ' membantu 
anggauta2 Dewan ” Pemerintah 
jang bersangkutan untuk mem- 
beri pendjelasan2 seperlunja 
mengenai pekerdjaan bagiannja 

dalam sidang pleno D.P.R. dan 
seksi2nja. Mereka itu bertang- 

gung djawab langsung pada wa- 

li-kota, dan tentang beresnja pe- 
kerdjaan dan terpeliharanja sua- 

sana persaudaraan diantara pe- 
gawai2nja didalam  bagiannja 
masing2. Mereka itu berhak dan 

berkewadjiban untuk mengun- 

djungi sidang Dewan Pemerin- 

tah — staf dan berhak mema- 
djukan pendapat serta pertim- 

bangannja dengan bebas. 
Untuk mentjapai koordinasi 

sebaik2-nja antara kantor2/urus- 
an2 dalam mendjalankan peker- 
djaannja sehari2 antara satu sa- 
ma lainnja, maka sdr. Judaning- 

rat, pegawai tinggi diperbantu- 
kan kepada Wali Kota, bersama2 
Kepala Kantor sekretariat Kota. 

De- 

koordinasi sehari2 itu dengan 
bertanggung djawah kepada 
Wali-Kota, 

Jang dimaksudkan dengan 
koordinasi sehari2 tsb. diatas 
hanjalah mengenai soal2 tehnis 

dan semata2 ditudjukan kepada   pes ae Pe untuk 

“dan undangan, & — lapang untuk pool, 2 

€.— lontjat djauh dan lontjat ajangkit, & — palu, e — lempar tjakram, f — lempar lembing, 

TI — telan : B sera II untuk penonton biasa. 

  

   

    
    
    
     
     
     
    

   

  

      

      

     
    

  

     

       
    

  

   

  

    
     

  

" DJUGA SOBSI TA' SE- 

  adalah 

akan 
pemenang  ke-II 

pemenang2 ind 

b — lontjat tinggi, 

"DANA HATTA" 

Akan didirikan 

Hari Koperasi. 

Untuk menjambut Hari Kope- 

rasi tanggal 12/7 jad. di Bogor 

telah dibentuk »Panitya Peri- 

ngatan Hari Koperasi” diketuai 

oleh Emar Suradimadja Inspek- 

tur Pendidikan Masjarakat Bo- 

gor jang dibantu oleh kepala2 

instansi2 pemerintah. 

Menurut keterangan jang di- 
dapat, pada tanggal tersebut di- 

halaman Kantor Residen akan 
diadakan rapat umum kemudian 
arak2an mengelilingi kota dgn 

pada 

membawa slogan jang ' mem- 

bangunkan semangat  berko- 
perasi. 

Digedung Nasional untuk 4 

hari lamanja diadakan pameran 

dan koperasi, . sedangkan golo- 

ngan wanita dihalaman tersebut 

akan mengadakan ,,bazaar” jg 

pendapatannja akan diserahkan 

kepada sebuah dana jang hendak 

didirikan pada hari itu. 

Apabila Bung Hatta tidak ber- 
keberatan dana itu akan diberi 
nama ,,Dana Hatta”. Maksud 
»Dana Hatta” itu ialah pada 

waktu2 jang tertentu akan me- 

ngeluarkan hadiah2 guna . ko- 
perasi2 jang paling baik orga- 

nisasinja serta sudah berdjasa 
banjak bagi rakjat. — Ant, 

Kantor Gubernur Djawa 
Gjib telah membeli Lk, 364, 

Diterangkannja pula, bahwa 
pihak pemerintah sangat meng- 
harapkan supaja terutama dida- 
erah2 surplus seperti Bekasi, 
Krawang, Subang dan Indrama- 
ju sebelum panen besar berachir 
kwantum djatah jang dibutuh- 
kan itu bisa masuk. 
Gubernur akan berusaha su- 

paja segala peraturan mengenai 
pembelian padi itu ditaati betul2 
dan akan mengontrol supaja 
peredaran beras tetap seperti se- 
karang serta tidak terganggu. 

Menurut laporan2 jang masuk 
kepada bagian Perekonomian, 
pada umumnja didaerah Djawa 
Barat rata2 harga beras itu 
tidak melebihi ,,hargaplafond” 

    
pradja Jogjakarta mendjalankan | 

dan tetap konstant, ketjuali di- 
beberapa tempat dimana padi 
itu ditumbuk setjara istimewa 
dan radjin sehingga beras men- 

djadi lebih putih daripada padi 
tumbuk biasa dan mendapat har. 
  

mentjapai efficiency djalannja 
Pemerintahan sehari2. 

Djika Wali-Kota berhalangan, 
maka jang mewakilinja dalam 
soal2 tehnis adalah sdr, Juda- 
ningrat dan berhak pula menan- 

da-tangani mandaat2 atas na- 
manja. 

      

II WILAYAH DIAWA - TENGAH | 
  

aknoabeni kepada Ie (Re- 2 
habilitation Centre) di Surakar- 
ta. 

Sisa selandjutnja akan didja- 
dikan 'sStootkapitaal” — untuk 

Panitya Peringatan 1 Mei dita- 

hun depan, karera Panitya ter- 
sebut sifatnja permanent”. 
(Kor). 

MAGELANG 
“ PEGAWAI2 DJAPEN 

DIUDJI 
8 Hari berturut-turut dikan- 

tor Djawatan Penerangan Ka- 

2 

bupaten Magelang” telah sibuk , 
diadakan udjian pegawai2 Dja- 
pen dari seluruh daerah kab. 
Magelang. Udjian tsb. mengenai 
Ilmu Tata Negara dan Sedjarah 
Indonesia, sedang pengudjinja   djumlah tsb, sebanjak Rp, 300,- jatah sdr, . TN Sumarto,   Ke 

# 

pala seksi Pendidikan Djawatan 
Penerangan Prop. Djawa Te- 
ngah. 

Seperti diketahui, sedjak be- 
berapa bulan jl. ditiap2 Djawa- 

tan Penerangan daerah telah di- 
selenggarakan Kursus mengenai 
berbagai matjam mata peladja- 
ran jang maksudnja guna me- 
ninggikan nilai pengetahuan pa 

ra pegawai Djapen dari daerak 
ketjamatan sampai pusatnja, 

HASIL UDJIAN SMA. A. 

TJAHAJA MAGELANG 

Utk pertama, kalinja S.M.A./A 
Tjahaja di Magelang telah me- 
ngirimkan tjalon2-nja sedjumlah 
21 orang peladjar untuk mengis 
kuti udjian - negeri penghabisan 
S.M.AJA.  Tjalon2 tsb. terdiri 
dari 14 orang poladjar biasa, 

  
dan 7 orang peladjar bekas pe- 
djuang. 

Diantara 14 peladjar biasa 
jang telah lulus “ada 10 orang, 
2 orang tidak lulus, sedang 2 
orang lainnja karena sakit ma- 
sih menunggu keputusan. 

Hingga kini masih belum di- 
dapat keputusan mengenai ha- 
sil udjian dari 7 orang - murid 
hekas-pedjuang tadi, tapi 4 
orang diantaranja telah hebas 
tari udjian jang kedua, sedang 
bh orang lainnja masih turut me- 

buku2 jang mengenai ekonomi . 

TUDJU KEDATANGAN 
@UIRINO 

Seperti sikap P.K.I. 

buah pernjataannja menjatakan 
penolakannja terhadap kundju- 
ngan Presiden. Pilipina Mar Ing 
ke Indonesia, 

Pokok alasan penolakannja ia. 
lah niat2 @uirino jang dapat di- 
ketahui dari berita? pers bahwa 
@uirino akan mengadjak Indo- 
nesia masuk dalam Pakt Pasifik 
jang bertentangan dengan tudju- 
an2. perdamaian  rakjat Indo- 
nesia. 

Sekretariat Sentr al Biro SOB- 
SI berseru kepada segenap kaum 
buruh, rakjat dan  pentjinta? 
tanah air dan perdamaian untuk 
memperkuat pernjataannja dan 
memperkuat Front Persatuan 
Nasional untuk bersatu dan ber- 
djoang guna perbaikan nasib, 
demokrasi, kemerdekaan nasio- 
nal sedjati dan perdamaian du- 
nia jang kekal dan abadi. (Ant.), 

RENTJANA COLOMBO 
PERLU BAGI INDO- 

NESIA 
Kalangan resmi menerang- 

kan, bahwa pada umumnja, Pe- 

  

| merintah Indonesia dapat me- 
rjetadjui, apabila Indonesia tu- 
1 ut Serta dalars rentjiana Colom- 

Oo. $ 

Masuknja Indonesia dalam 
rentjana Celombo itu, dipandang 
sangat perlu, untuk mendapat- 
kan perimbangan dengan ban- 
tuan jang diterima melalui ren- 
tjana bantuan Truman pasal 4 
dan TCA, tegasnja, supaja dja- 
ngan terlalu tergantung pada 
Amerika Serikat sadja, 

Diselenggarakannja. rentjana 
Colombo jang inisiatipnja dila- 

wealth, antara lain dimaksud- 
kan untuk memperkuat kedudu- 
kan poundsterling. 

Diterangkan, bahwa keuntu- 
ngan jang dapat diperoleh de- 
ngan turut sertanja Indonesia 
didalam rentjana Colombo tu, 
Indonesia akan menerima ban- 
tuan jang “dibutuhkannja itu, 
terutama. «bantuan ekonomis. 
bantuan tehnik, , Scholarship dan 
kerdja sama dengan negara2 
tetangga. — Ant. 

UTUSAN P.G.R.I. KE 
KOPENHAGEN 

Dari P.B. - PGRI. didapat ka- 

bar, bahwa Sudjono dan Moh. 
Hidajat, masing2 Ketua dan 

Sekretaris Djenderal Pengurus 
Besar Persatuan Guru Republik 
Indonesia (P.G.R.I.) pada tgl. 20 
Djuli jang akan datang akan 
berangkat dengan pesawat ter- 
bang dari Kemajoran ke Eropah. 
Mereka antara lain akan meng- 
hadiri kongres 'ke-V W.O.T.P. 
(Kongres Guru2 Sedunia) jang 

    
  akan diadakan di Kopenhagen 
mulai tgl. 26 Djuli ja.d. —Ant. 

Djawa Barat baru 36 pt dari 
kwantum padi jang dibeli 

pemerintah 
Padi dan beras banjak ditangan rakjat 

AA C2 UNUT, keterangan kepala bagian Perekonomian dari 
Barat, hingga pihak jang berwa- 
padi dari kwantum 250.000 

jang dibutuhkan oleh pemerintah di Djawa Barat. 
ton 

ga lebih tinggi. Tapi ini tidak 
mempengaruhi harga pada 
umumnja. 

Berlainan dengan tahun jang 
lalu, Waktu persediaan padi dan 
beras berada ditangan orang 
asing, maka sekarang persedia- 
an padi dan beras itu banjak 
ada ditangan rakjat sendiri. 

Ini disebabkan oleh karena 
adanja pembatasan penimbun- 
an. Berhubung dengan adanja 
persediaan beras dan padi dita- 
ngan rakjat itu, maka pihak pe- 
merintah telah mengandjur?kan 
supaja rakjat berbuat hemat 
atas persediaannja itu supaja 
bisa mengatasi musim patjeklik 
jang akan datang. 
Tentang panen-besar diterang. 

kan, bahwa untuk beberapa da- 
erah panen-besar itu kiranja ba- 
ru akan selesai dalam bulan 
Agustus jang akan datang, ti- 
dak terhitung panen-ketjil2, 

Diterangkannja, bahwa didae- 
rah keresidenan Djakarta djum- 
lah padi jang sudah dipanen ba- 
ru 60x. Sebagai diketahui, dae- 
rah ini meliputi Bekasi (6004), 
Krawang (604) dan Subang 
(50x). Selandjutnja “didaerah 
Indramaju orang baru dapat pa- 
nen 30x dan di Tjirebon belum 
50. — Ant. 

lah lalu, bahwa Djawatan Per- 

tanian Salatiga telah menerima 
bibit kentang dari Luar Negeri 

sebanjak 5 ton, maka didalam 
panen hanja menghasilkan ke- 
untungan jang kurang memuas. 
kan (50796), letak kesalahan ini 
karena didalam penanamannja 
sangat tergesa2 mengingat bi- 
bit2 itu telah tumbuh, sedang 
waktu bukan musimnja untuk 
menanam kentang, 

Diterangkan selandjutnja bah- 
wa untuk menanam kentang ia-   rempuh udjian. 

Untuk tahun peladjaran jad. 
SM.A. Tjahaja Magelang akan 
membuka. djuga bagian C untuk 

kelas I, II dan III. Perlu dike- 
tahui, bahwa sekolah tsb. sam- 

bai sa'at ini belum bersubsidie. 

SALATIGA 
HASIL BIBIT KENTANG 
Sebagaimana telah pernah di- |   kabarkan pada waktu. jang te- 

4 

lah. bulan Maart, April atau 
Agustus, September: selandjut- 
nja diterangkan oleh Kepala Ba 
gian Perkebunan bahwa bibit? 
kentang itu akan diserahkan ke 
pada rakjat setjara MARO de- 
ngan sjarat orang jang diserahi 
patuh didalam menjelenggara- 
kannja atari boleh. dibeli kemba- 
li hasil seluruhnja. kepada Dja- 
watan Pertanian untuk disiar- 
kam selandjutnja. kepada orang2 
jang membutuhkan bibit terse 
but. — (U.N), 

djuga : 

| Sentral Biro SOBSI dalam se- 

kukan oleh negara2  Common-: 

Igang deh 14 orang guru 

HALAMAN 2 

wow rei engan 

fogfarkarta. 

  

DOKTER HEWAN 
MENUNTUT 

Sedjak tgl. 10 s /d 13 Djuli Se- 
rikat Buruh Kehewanan menga- 

dakan sidang plenonja dan di- 

hadliri oleh Corps Dokter He- 
wan, dengan pengurus besarnja 
jang berkedudukan di Djakarta, 

sdr. Jusup Hardjadioarta selaku 
wakil Djawatan Pusat dan dju- 

ga Dr. Roza ketua Corps Dokter 
Hewan. 

Jang dibitjarakan a.l. tuntu- 

tan para dokter hewan sekitar 
kedudukan jang semula dalam 
ruang 5C diperdjuangkan djadi 
6B. Tuntutan ini pernah 'me- 
ngalami kegagalannja dim per- 
djuangannja Corps Dokter He- 
wan, maka sidang tadi melan- 
djutkan perdjuangannja itu me- 
lalui serikat buruh. 

HARI KOPERASI INDO- 
NESIA DIRAJAKAN 
,Hari koperasi Indonesia” jg 

ke-2 dirajakan didaerah Jogja- 
karta kemarin malam tgl. 11-7 
dengan mendengarkan  pidato- 
radio Wk. Presiden melalui tjo- 
rong radio Djakarta. 

Hari ini dikantor2 Koperasi 
dan dimuka rumah : anggauta 

koperasi ' dikibarkan ' bendera 
Sang Merah Putih.  Selandjut- 
nja pekan tabungan rakjat di- 
adakan mulai hari ini sampai 
tgl. 20 Djuli. 

Hari Saptu tgl. 19 Djuli j.a.d. 
di Balai Kota Jogja akan diada- 
kan pertemuan antara pengu- 
Yus koperasi2 dalam wilajah 
Kota - Pradja Jogja dengan 
maksud akan membentuk Ba- 
dan Koordinasi Koperasi. Da- 
lam pertemuan itu jang akan 
berbitjara a.l. Mr, Kusna Pura- 
dipradja tentang ,,koperasi da- 
lam praktek”. 

PELADJAR DEMOBI- 
LISAN SEKOLAH VAK 

Menjelesaikan P. P. 
baru. 

Pertemuan peladjar2  demo- 
bilisan sekolah vak jang dibawah 
asuhan K.U.D.P. Rayon III telah 
dilangsungkan diasrama ex. T. 
GP. Bn. 17 Jogja, pada tgl. 10 

Djuli jl. Rapat tadi berhasil 
membentuk suatu panitya dgn 
nama ,Panitya Penjelesaian 
Urusan Demobilisan Peladjar Se 

kolah Vak”, jang bertudjuan 
menindjau dan menjelesaikan 
Peraturan Pemerintah baru se- 
bagai kelandjutan P.P. 32/49 
bagi peladjar demobilisan seko- 
lah vak. 

Panitya ini diketahui oleh 
sdr. Suwinto dan sekretaris 
sdr. Winoto. 

KAPAN DITAMBAH 
GURU ? 

. Kini terasa benar akan -ke- 

SR IV maupun SR VI. Disalah 
satu SR VI Jogja Timur terda- 
pat sedjumlah murid dalam 10 

klas dengan guru 5 orang, se- 
dang menurut kebutuhan seha- 
rusnja ada 10 orang guru. 

Sebuah sekolah jang herkelas 
I — VI jang semestinja 

baru 
ada 6 orang guru. 
Dengan keadaan jang sema- 

tjam itu. maka kini oleh para 
guru di Jogja Timur ada dikan- 
dung maksud untuk memadju- 
kan permintaan kepada pihak 
jang bersangkutan, agar sele- 
kas mungkin ditambah guru. -— 
(KR). 

TAMBAHAN HONORA- 
RIUM GURU2 KPU 

Belum diterima. 
Dari pihak jang bersangkutan 

diberitakan, bahwa guru? PT 
jang mestinja masih menerima 
tambahan honorarium Rp.27,50 
tiap bulannja terhitung sampai 
bulan Maret 1952 (10 bulan), 
sampai berita imi ditulis belum 
djuga  menerimanja. Kapan 
akan diterimakan uang tamba- 

han tersebut belum ada berita 
kepastian. — (KR). 

RA'JAT. MEMPROTES 
PENEWU 

Didapat berita, bahwa seha- 
gian rakjat “didaerah Pijungan 
(Bantul), telah memprotes Pa- 
newu PP setempat, karena me- 
reka merasa dihina. 

Diantara penghinaan itu di- 
njatakan, bahwa dalam, salah 
satu rapat umum Penewu tsb. 
“telah mengeluarkan kata2 jang 

dirasa menjinggung kehorma- 

tan. 'rakjat disitu antara Tain 
rakjat di Pijungan telah 
po Dro.k ne 
da ME 

DOKTER DJAGA 
Hari Saptu tgl. 12-7 djam 

18.00 sampai hari Senin tgl. 
14-7-52 djam 06.00 pagi adalah 
Dr. K. Wirjaamidjaja, “alamat 
Bintaran  tilp. no: 512 Jogja. 
Kendaraan pada malam hari di- 
An oleh DKR Djetis tilp. 

  
ee 

APOTHEEK 
Buka pada hari Minggu tang- 

gal 13-7-52  Apotheck PkTU 
Gorkom” djam 09.00 — "3 00. 
  

Toutonan malam ini : 
LUXKOR: ,,The Man From Pla- 

Met Kn 
INDRA: ,,The Flying Missile”, 

Glenn Ford, Vivega Lindfors. 
SOBOHARSONO: ,San Fran- 

cisco”,Clark Gable, Jeanette 
Mac Donald, 

SENI SONO: His Kind Or 
Woman”, Robert Mitchum, 
Jane Russell. 

REX: ,iPrince Paris”, film Phi- 
lipina. 

RAHAJU: Lady in the dark”,   Ginger Rogers, Ray Milland, 

kurangan sgutir baik disekolah? iso 

dipe- . 
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| Sudkan ialah 

Aman 

“ 

UA mekanga Sta daa Yati 
D dag “ulet dan Tana 

Son Djepang Na lont 
untuk r 

Gjut ke Rusia, bila perang 
  kepada konsolidasi oleh entara : 

jepan | Setelah | 
'didarat sadja. 

S ain itu Amerika pum 2 
kesempatan mengobah 
"negara -Djepang, . sedang ne, 
“matahari terbit” ini pun t 

nja Dj 

belenggu oleh soal keuangan | I 
dan militer. Mengenai soal mili- 
ter ini pihak “Amerika ingin 
mempersendjatai Djepang J 
dimaksudkan buat -b8nteng per. 
tahanan pertama, dalam meng: 
hadapi Rusia dan. RRT. Den PP 

oli 5 

daripada pimpinan dollar ni 

boleh dikatakan, bahwa 
“Juar negeri Djepang tida    

masuk dalam kantongnja guna 
"pembangunan kembali. : 

sk 

Apa jang kita lihat di Djer- 
man ialah, bahwa Sovjet | 

tidak setudju dengan persatuan | ia 
Djerman kembali jang direntja- | 
nakan oleh negara2 barat jang 
akan mempersendjatai Djerman 
pula. Tapi sebaliknja pihak Ru- | 
sia membantu penguatan Djer- 
man Timur dengan segala kegi- 
atan. Dalam hal ini pun usaha 
ini dimaksudkan untuk. mentje- 
gah serangan pertama j: akan 
datang dari barat, supaja ben- 
teng pertahanan pertama Djer- 
man dapat dipakai sebagai peri- 
sai untuk melindungi Rusia”. 
Djerman. Timur merupak: 
Iontjatan bagi Rusia urftuk te- 
rus menudju kebarat guna me- 
nguasai Eropa Barat. 

Walaupun dalam hal ini Ru-: 
sia mengalami kesulitan Gjuga, | an 
tapi ia mempunjai posisi jang 
agak kuat daripada ditimur, ka- 
rena di Djerman berkuasa bebe-'|. 
rapa negara pendudukan, se- 
dang antara Djerman Barat dan 
Perantjis masih selalu ada rasa 
Gendam, dimana pihak Perantjis 

. Masih takut2'kalau Djerman di- 

persendjatai kembali, jang ber- 
arti membahajakan bagi Peran- 
tjis. g 

xk 
Djepang dan Dana dua 

bangsa jang dalam sedjarah me- 
mundjukkan keuletan, “dimasa 

ini boleh dikatakan merupakan | 
kuda tunggang selama masih 
lemah. Tapi kuda tunggang itu 
bukanlah kuda 'tunggang “jang 
tua dan djinak, melainkan me-- 
rupakan kuda ranggi z tidak 

PREDA erik (keamanan bagi jang 

  

7 hertengger dipunggungnja. - Sari: 
'Kali tempo penunggangnja bisa 
dilemparkan dan djatuh ter-/ 
Sungkur. 

: tan sendjata. 
" KALAU didjaman atom -. 
segala sesuatunja bisa berdj: 
dengan tjepat dan kilat, Maba. 
soal gentjatan perang di Korea |- 
harus mengalami kelambatan jg | 
bertentangan dengan ketjepatan 
tehnik modern Tapi sebetulnja 

bukan soa? tehnik jg memiberi- 
kan kesulitan, Hakialkan dalam: 
usul dan kontra usul jg simpang. 
siur, dan belum mendapat per-, 
Sesuaian, Sampai Kemis 10 Juli 
ji perundingan gentjatan sen- 
Lani sudah tjukup 2 tahun. Na- 
mun belum djuga ada kata se- 

' pakat. Jang mendjadi titik 'be- 
| rat ialah soal penukaran tawa- 

Ta g akan dipulangkan. Pi- 
Pa “tidak setudju kalau 

Ha tawanan perang dipu- 
langkan, karena menurut PBB 
ada sebagian dari mereka itu jg | 
tidak TAN pulang. ' Koornga 

Tiatur Masijarakat 
r MEMILIH —— 

“Dalam. suatu bamkikh, . 
pemain sering - terpaksa 

memilih satu diantara dua 
variatie. 
Yariatie SA memerlukan 

pengorbanan, baha- 
3g besar, tetapi kalau ber. 

| hatsil, keuntungan amat 
besar | 

— Variatie B, tidak dengan 
F pengorbanan, segala sesud- 

tw dapat berdjalan dengan 
aman, tetapi harapan keun- 
tungan, sedikit sekali. 

- Varjatie 
akan dipilih oleh pemain ? 

  

   

  

dasar 

batu | 

  

1 Tahun usuha gentja- | 

manakah jang 4 

ua- 
. Ru- 

mimpin Baar “Korea Utara 
ghendaki supaja semua ta- 

Dean tni dengan Hanan 
: Ma RSA pg pe- 

Nan: , dimana segala tawanan 
perang 'harus dipulangkan balik. 

" elum selesai soal tawanan 
perang ini, maka muntjul inter- 
Tono & tidak kurang hebat, 
alah. perang kuman PBB 

jang Maka kan oleh K.U. dan 
Rp Kemudian menjusul peris- 
tiwa Koje, dan pemboman pusat 

“Nistrik Yalu jg merupa- 
kan milik daripada RKT, karena 

Jistrik itu memberi tenaga pem- 
bangunan untuk seluruh, daerah 

| Mantiuria. Kalau soal perang 
kuman mendjadi ramai disidang 
PBB, agak ajanggal, “bahwa soal 
pemboman Yalu tidak diusik2 
|oleh pihak Rusia. Lama diusa- 
hakan supaja negara2 netral 
mengirim wakil guna penjeli- 
dikan daerah itu. Nama negara 
Swiss jang selamanja mendjadi 

negara jang paling netral pun 

ditolak oleh Rusia dengan per- 
antaraan keterangan Jakob Ma- 
lik disidang PBB. Kalau pihak 
PBB dan negara? barat mentjo- 
ba mengganti2 negara2 jg da- 
lam daftar supaja dapat men- 
tjapai kompromi, maka pihak 
Rusia tetap hanja mau dengan 
pengiriman negara2 jang ia se- 

tudjui. Ia menolak Swiss dgn 
alasan, katanja Swiss dalam pe- 
rang dunia - 12- mendjadi €kor 
Hitler. 

& Maka karena melihat gela- 
'gat2nja pihak Rusia dalam de- 

bat perang kuman dan tawanan | 
mengalami kegagalan, ada su- 
atu kartu baru jang ia buka, 
jaitu mas'alah : 

14 Tjalon anggota PBB. 
HARI RBBO 9 Juli jl Rusia | 
gan mendadak membongkar 

soal jang lama tersimpan dalam 
rsip2 PBP, jaitu soal Na 

      

   

  

  

     

   
    

    

  
    

ika hidup damai 5. me-. 

& negara : Albania, Mongolia, 
| Bulgaria, Romania, Hongaria, 
Finlandia, Italia, Portugal, Ir- 
landia, Jordan, Austria, Sailan, 
Nepal dan Lybia. Ke-14 negara 

! H atau 6 tahun jl pernah menge- 
mukakan permintaan utk men- 
djadi anggota. Tapi permintaan 
belum dilaksanakan. 

Betapa hebatnja siasat jang 
didjalankan oleh Rusia kalau ki- | 
ta tindjau letak dan djenis ne- 
gara2 itu sendiri. Perhatikanlah | 
satu persatu. Nama2 jg dikemu- 
kakan itu bukan semata? blok 

|palu arit. Tapi sebagian ada jg 
sama sekali djauh daripada 

lia (malah terkenal anti komu- 

penting dalam pertjaturan poli- 
tik internasional), Irlandia (na- 
sionalisme kuat dan demokra- 

tis), Jordan (Islam), 

pendudukan), Nepal (ketjil dan 
berpenduduk Hindu dan Islam), 
Lybia (Islam dan baru dilepas- | 
kan dari tjengkeraman Italia) 
dst. Dan hnegara2 itu terletak 
dibenua barat dan timur (Asia): 
diantara bangsa2 itu ada jang 
memeluk agama Hindu, Islam 
dan Nasrani, Kartu jang baru 
dibuka ini tidak ketjil penga- 
ruhnja psychologis kepada bang- 
sa2 itu: Paling tidak akan men- 
dekatkan politik mereka kepada 
politik Rusia, dan akan mendja- 
uhkan mereka itu dari negeri2 
demokrasi barat. Dengan politik 
itu Rusia hendak mentjoba me- 
nebus kekalahannja di PBB dgn 
memindahkan ,,medan pertem- 
purannja” kedaerah lain. Ia me- 
mindahkan perdjoangannja dari 
forum internasional kelapangan 

sa2 jang masih belum dianggap 
setingkat oleh negara2 barat. 
Pihak negara2 barat menda- 

pat bantuan dari Junani, suatu 

tidak lepas dari pindjaman dol- 
lar. Dan selain itu pihak nega- 
ra2 barat dalam PBB sendiri 
mentjoba menghindarkan :,ke- 
djatuhan nama” dengan mengu- 
lur Tebih dulu soal penerimaan 

| keanggotaan tadi. Mereka min-' 
ta ditangguhkan untuk menga- 
dakan penjelidikan dan menju- 
sun laporan. Soal jang urgent 
dipandang an satu pihak (Ru- 
sia) masih dianggap boleh 

duli oleh lain pihak. 
Memang soal kepentingan ma- | 
sing2 jang menentukan urgent 
atau tidaknja sesuatu soal tadi. 

  
  

     
Kak hn 

katak dan. Aan ge- 
(rombotan itu belum. diketabst 
“karena setelah salah seorang da. 
ri kawannja tiwas, lekas mun- 

| ng, ng, se Telak 
   

   

  

Ment, julik, merampok 
000 dan menjiksa. 
Dari : ibumi    

ketjama' an 
| Djampang - tengah 

Sukabumi). 
(kabupaten, 

    
huninja dan k mentjulik 
5 orang Pagar Des 
Hingga sel g Thasib & Pa- | 

(diketahui. 

    

   
  

a di Bandung. 
It 3 "3 17 Anggauta gerom- | 

s3 bolan tertembak mati. | 
embersihan jang di- | Gerakan pi 

lakukan oleh pihak Tentara di- 

(Tjililin) sekarang masih ber- 
langsung terus. : 

mi, didalam tembak - menembak   Sudah barang tentu pada 
umumnja orang memilih jg- 
aman dan aa 
untungannja, Mus seperti 

politiek . perkawinan varri 

  lum dikenat' L untuk itu, 
| perlu “diketemukan variatie | 

tie baharu itu belum dike- 
temukan mak. pemaim te. 
tap hanja Linggal memi- 
lih, antara vari A atau 

ajuga io 

  

   “ta P3   tetapi tjara ini 

lebih rendah dari pada va- 
| riatie A dan B. 

: Tinggallah soal memilih- 
nja, Biasanja, pemain. me, 

iatie 

itu, ditjotjokkan dengan bas ' 

    

      
katnja. Seperti djuga A9.“ 
orang memilih kawin: 
Tea EA 

-hidup. 

tab ! 

. besar ke- $ 

  

mengawinkan : antara" va, | 
riatie A dan B. .A yi 

Tetapi dalam. dunia tjatur A1 2 

tidak atau be- || 

baharu. Dian selama varia- 

  

| adalah amat specuitief dan 4 | 98 
pada hakekatnja, bernilai y1 

rombolan telah djatuh korban2. 
|. Antara lain diumumkan, bah- 

wa dari pihak gerombolan ada    

  

     

  

   

   

   
    

  

   
   

  

   

   

      

ipasir (desa Tjotjokan), 
lam 

| Dikabarkan, bahwa da- 

    

   

  

n otaku naa itu Tistata 
1 a-Umari aa diminta untuk 

2 nada erima berita lebih : 
. ai bekapa Kk 

(| memtara as-Said Bererubita kkn 
diri 
LA ja as-Said telah mendja-     

  

    
  

OLAn Dena September 
  

"alang" Tjiawi 
Panam. PEN menembak selama 15 menit jang terajaai 
Nan, sebuah gerombolan 'bersendjata disatu pihak dan 

dur, demikian berita dari Bogor. 

: dikabarkan, 
“bahwa gerombolan bersendjata | 
jang terdiri atas 200 orang telah 
mendatangi Kampung Tjibenang : 

ate Sagaranten, distrik | 

Gerombolan tsb. mula2 fesla- 1 
kukan perampokan atas 5 ru-. 

Imah, menganiaja 5 5 orang peng- 

| gar Desa jang ditjulik itu belum 

Penduduk. jang dirampok itu | 
ke rugian- kuranglebih He 

mikian berita jg. 

| daerah katjamatan Sidangkerta | 

- Menurut berita dari pihak res- 

antara pihak Tentara dan ge- 

| 17 orang mati tertembak waktu |: 
gerombolan itu mundur, Djuga 

ari pihak penduduk ada korban. | 
(penduduk mendapat 

karena peluru jang njasar. 
mpuran2 terdjadi antara. 

dan Tjitjangkang- 

pert mpuran2 itu pihak ge- | 
al an bertjerai - berai. Tn ! 

A |. PESAN MAO 

bola zaken-kabi- | 

Bada sarat berita ini ditulis e 

Mobrig di lain pihak baru?Z ini dikampung Bi- 
Tjiawi (Bogor), seorang ge- 

hingga mati, sedang seorang “anggauta 

2 sg 

- Mossadegh sanggup 
Mt : 

bentuk kabinet 
| Dr. Moh. Mossadegh hari Ke- 
mis jl menjatakan kesanggu- 
pannja untuk. Maak kabi- 
net baru 

Mossadegh mengumumkan ' 
keputusamnja tadi sesudah 2 dj. 
lamanja mengadakan pembitja- 
raan dengan 18 orang anggota 

| parlemen, jang datang dirumah- 
nja. Dengan “demikian, maka 
Mossadegh akan membentang- 
kan garis2 besar dari kahinet 
jang akan dibentuknja, kepada 
madjelis ! tinggi dan rendah Iran, 
dan kemudian akan minta mosi 
kepertjajaan kepada parlemen. 

T— Ant. “AFP. 
  

PERKELAHIAN DI KAMP 
NONSAN 

Pro dan anti - komunis? 

24 Orang tawanan perang 
Korea Utara telah luka2, seo- 
rang diantaranja luka2 berat, 
sewaktu terdjadi perkelahian 
antara 2 golongan tawanan pe- 
rang dikamp Nonsan, demikian 
diumumkan pada hari Kemis Hj. 

Dalam kamp tersebut terda- 
a orang2 Korea Utara jang 
menjatakan diri anti-komunis. 

lahian hian terdjadi, ketika se- 
djumtah 40 (Orang tawanan pe- 
Hang 'bersend, | tongkat2 
lenjerang golongan tawanan 

perang lainnja, Serdadu2 Ame- 
rika dengan bersendjatakan gas . 
air mata dan bajonet berhatsil 
“dapat menghentikan pertikaian 
“diantara 130 orang tawanan pe 
Nee 1 

   

    

  

— 

Kepada partai an 
komunis Djerman Ti- 

Central Ketua Committee 
(Partai Komunis Tiongkok, Mao 
Tse Tung, telah mengirim suatu 
'pernjataan simpati kepada par- 
tai sosialis-komunis  Djerman- 
Timur, jang kini 'berkonperensi 
di Berlin, demikian diumum- 
“kan bari Kemis jl.-di Berlin. 

Dalam pernjataan simpati di- 
kemukakan harapan bahwa ra'- 
fat man dalam perdjoangan 
“untuk persatuan dan demokrasi 
Djerman dan dalam memperta- 
hankan perdamaian mudah-mu 

| dahan akan mendapat kemena- | 
'ngan2 baru, — Ant, AFP, 

- 

  

Pa SUN PB, jang terdiri dari | 

ini menurut berita terachir pada |: 

  

idam2an komunis. Misalnja Ita- 

nis dalam politiknja dalam ne- 
geri), Portugal (negara jg tidak 

Austria 
(masih dipetjah2 oleh fentara | 

politik nasional daripada bang- 

negara jang dalam  politiknja 

| Kerakjatan 

| Nederland. 

  

“RATU laa" TAK 
DJADI KEMBALI 

Ke Jordania. 

Ratu Zainah - dari Jordania, | 
jang ditunggu. kedat: annja di | 
Amman hari Kemis JL “tari | 

  

terachir keberangkatannja kem 
bali ke Jordania karena ganggu- 
an kesehatan, demikian pengu- 
.muman djurubitjara pemerintah | 
Jordania hari Kemis jl 
Djuru bitjara tadi mengata- | 

kan bahwa - ratu Zainah Te 
memberi. -tahu Nengarintah dar 

ia unt 

  

mm ea Siah nathan kemi 
Jordania Pera 3 Or: 

Nana 

Menurut kalangan, jang lajak 
dapat Gipertjaja, putusan ratu | 
Zainah untuk “ menjunda kebe- 
'rangkatannja kembali ke Jorda- 

nia djuga dipengaruhi oleh ke- 
hendak untuk mendapat djami- 
nan pasti dari pemerintah Jor- 

dania bahwa ia dan keluarganja 
akan mendapat rumah terpisah | 
dari radja Talal- 
Dikatakan bahwa keadaan ke 

sehatan radja Talal tidak mem- 

perlihatkan perbaikan, sedjak 
ia kembali dari Eropah seming- 
gu jang lalu — Ant. - Rtr. 

| Swiss, telah menunda pada sat $ 

  

   

    
    

     

  

    
   

  

   

  

     

     

   
   
   

    
    
     

ara 3 BARAT DI BERLIN 
4 Komandan2 Amerika, Ingge- |“ 

ris dan Perantjis di Berlin Ke- 
mis jl. telah memveto keputus- 
an senat Berlin Barat untuk 
ntemasang penghalang didja- 

ian? jang menudju kearah pen- 
udukan Sovjet. Putusan Senat 

tadi berdasarkan alasan untuk 
mentjegah terulangnja pentjuli- 
xan2 jang dilakukan oleh pihak 
Djerman Timur atas pen- 
aduk Berlin Barat. — Ant. - 
AFP. $ 

  

Ni 

   

Ear 

: Aan MEMINTA 
KARET ALAM 

» Malaya dan Indonesia 
| : utk. pembikinan @jalan 

- Warren Lockwood, kepala 

iton, telah menanjakan kepada 
|agen2 pendjual karet alam Ma- 
laya dan Indonesia, berapakah 
tiap negeri itu sanggup menje- 
diakan karet jang akan diper- 
gunakan. buat membikin djalan. 

—. Tahun jang lalu, kata Warren 
Lockwood, ada 100 ton karet 
alam jang dipergunakan untuk 
maksud itu, dan untuk tahun 
ini mungkin antara 300 dan 500 

ton, serta 1000 ton untuk 1953. 
Sesudah itu maka setiap tahun 

“beribu ribu ton karet alam jang 
akan didjual di Washington utk. 
maksud pembikinan djalan, kata 

. Lockwood. —Ant.,   
  

Panmunjom: 

Perundingan 

  

ERUNDINGAN gentjatan p 

Djurubitjara delegasi PBB 
djendr.  Nickols.: menjatakan, 
bahwa. semendjak perundingan2 
rahasia dimulai lagi kedua pihak 

da suatu. 
dari pada setahun jl. 

Dikatakannja, bahwa pefsstu- 

Gjuan2 sementara kini telah ter- 
fjapai mengenai sebagian besar 
dari sjarat2 perletakan sendjata. 
Djendral Nickols tidak meramal- 
kan kapan  gentjatan sendjata 
itu akan tertjapai. Ant. Afp. 

Komando baru PBB di 
Kored. 

Komando PBB hari Kemis - 
lumkan tentang terben- 

tuknja h komando baru j 
akan Aan & 
an, bahan makanan serta masa- 
lah2 administratip 
Korea. Komando baru ini akan 
meliputi 

arkan panglima tertinggi pasu- 
| kan2 PBB djendral Mark Clark, 

, tudjuan pembentukan kornando 
baru “itu untuk memungkinkan 
panglima tentara ke-8 Amerika 
djendr. Fleet mentjurahkan per- 

hatiannja terhadap pimpinan ge- 
rakan2 militer di Korea. Ant." 

Afp. 

DREES TERUS SIBUK 
Partai vd, Arbeid dan Partai 

Rooms Katholiek 

kemarin telah “ menjampaikan 

pendapatnja kepada Dr. Drees 

mengenai rentjana pemerintahan 

iang akan datang jang disusun 

| oleh Dr. Drees. Mereka bersedia 

bekerdjasama dalam pemerin- 

tahan jang baru jang berdasar- 

kan rentjana atjara jang disusun 

Drees. | 
Dalam pada itu dikabarkan, 

bahwa Partai Anti Revolusio- 

ner telah menjatakan minta pen- 
djelasan tentang pokok rentjana 
atjara tersebut. Hingga kini 
Dr. Drees sedang sibuk menga- 
dakan perundingan dengan pe- 
mimpin 4 partai jang besar di 

2 PC 

PENGATJAU MELEM- 
PARKAN GRANAT 
Kemarin dulu malam, di Dja- 

Jan Pahlawan (timur kota Maka 
sar) telah dilemparkan oleh pe- 
ngatjau sebuah granat tangan. 
Granat tangan itu, meletus dide- 
kat sebuah rumah dan tidak me- 
nimbulkan korban apa2. 

Sebelum pelemparan granat 

terdjadi, dirumah itu terdapat 

sebuah surat antjaman paksa, 
supaja tuan rumah menjerah- 
kan Rp. 15.000,— uang tunai. 
Ant. 

kini telah djelas lebih dekat pa- | 
perletakan sendjata n 

rus soal2 perhubung- | 

lainnja di!) 

seluruh -- daerah jang ' 
berada ditangan PBB disebelah | 
| selatan garis pertahanan. Menu- 

rut sebuah komunike jg dikelu- j 

“ 

ba
na
 

gentjatan sen- 
djata lebih dekat? 
PBB bentuk komando baru 1 

sendjata di Korea Kemis jg lalu 

“telah memasuki tahun ke-II ketika diadakan sidang rahasia 
antara delegasi PBB dan Utara jg berlangsung selama 40 mnt. 
di Panmunjom. Kedua pihak bertemu lagi hari Djun'at kemarin. 

  

46.000.500.000 DOLLAR 
Anggaran belandja A.P. 

USA, 
Presiden Truman Kemis jl. 

telah menandatangani anggaran 
belandja angkatan perang Ame 
rika Serikat untuk tahun pa- 
“ajak 1952/1953 sebesar 46.000. 
500.000 dollar. Djumlah tadi be- 

  

Konperensi militer 
penting 

z Di Australia. 

jang pernah diadakan di Austra- 
dia diwaktu damai pada. hari 
Kemis jl, telah dibuka di Mel- 
bourne oleh djenderal Rowell, 

kepala staf angkatan perang 
Australia, demikian menurut si- 

-aran Radio Australia jang 

Menurut siaran tersebut kon- 

perensi itu diikuti oleh 36 opsir 
tinggi Australia, termasuk wa- 
kil2 dari pasukan2 Australia di 
Korea, serta dihadliri pula oleh 

opsir2 penghubung Inggeris, 
New Zealand, dan Amerika. — 

Ant. - AFP. 

ERITREA DIHARI DEPAN 
Madjelis perwakilan Eritrea 

ketika hari Rebo menjetudjui 
rentjana undang2 @lasar jg ter- 
diri dari 100 pasal. Menurut ren- 
tjana undang2 dasar tadi, ma- 
ka bekas daerah djadjahan Ita- 
lia ini akan mendjadi ''kesatuan 
otonom jang berfederasi dengan 
Etiopia”. 

Hari Kemis jl. madjelis per- 
wakilan Eritrea akan menjetu- 

djui mukadimah undang2 dasar 
tadi. Djumlah anggota madjelis 

perwakilan ini ada 58 orang, ja- 
itu terbagi rata antara wakil2 
ummat Islam dan ummat Kris- 
ten. — Ant, - Rtr. : 

OFFENSIF PERANTIJIS 
DI ANNAM 

Pasukan2 Perantjis-Vietnam 
jang sedang melakukan offensif 
penting di Annam, kabarnja te- 
lah dapat menewaskan 50 ang- 
gota pasukan2 gerilja Ho Chi 
Minh dan menawan 57 orang la- 
innja, demikian menurut komu- 
nike Komando Perantjis jang 

“| dikeluarkan pada hari Kemis. 
Pengumuman tersebut adalah 

laporan pertama mengenai ge- 

rakan offensif jang dilakukan 
sedjak malam Selasa jl. oleh   
beberapa bataljon pasukan2 Pe- 
rantjis dan Vietnam terhadap 

Minh didekat pantai Cauhay, 
21 wmil disebelah tenggara ibu- 
kota Annami Hue, 

Front Annam di Indo “China 
Tengah ialah suatu front jang 
"pernah dilupakan” dimana se- 
djumlah ketjil serdadu2 Peran- 
tjis dan Vietnam berhadapan de-   lum lama ini disetudjui oleh 

| Kongres. — Ant. - AFP. 

ngan kira2 20.000 anggoti2 ge- 
| rija Ho Chi Minh. Ant. Or, 
  

  

Sebagai akibat pemberontakan dikamp 
Kalisosok (Surabaja) pada tgl. 

dung perindustrian mendjadi abu. Gambar: Pemandangan. se- 

bagian gedung jang telah mendjadi puing. 

    

tawanan ' militer di 

2 Djuli 1952 jl. beberapa ge- 

(Ipphos). 

  

bahwa peresmian faculteit, 

bang universiteit 

hingga tanggal 30 Djuli, 

tanggal 19 Djuli. 

Semula peresmian itu akan 

diundur berhubung dengan ke-| 

datangan presiden Philipina El- 

pidio @uirino, tetapi ternjata ke- 

dstangan tamu dari Philipina 

situ tidak perlu mengganggu ren- 

tjana jang semula. 

Pada tgi 18 jad akan berang- 

kat ke Surabaja senaat univer- 

siteit Gadjah Mada, wakil dari- 

pada docenten tiap2 faculteit, 

'wakil senaat mahasiswa. 

Pada upatjara peresmian itu 

menteri P.P.K. akan menjerah- 
kan faculteit hukum  Surabaja 
kepada universiteit Gadjah Ma- 
da dengan. resmi. Rector mag- 
nificus Prof. Dr. Sardjito akan 
menjambutnja dengan pidato, 
kemudian ketua faculteit Hu- 
kum, Sosial dan Politik Prof.   

  

3. UR 
Buka djam 3 — 6 sore di 

128-7 

“MUHAMMADIJAH" 
Menerima MURID BARU. Ta 

' Uang pendaftaran Rp. 5— Uang sekolah Rp. 7,50 

“S.R. Muhammadijah Batusasran. 

- 

  

, M, M. Hadiprabowo: AZAS 

Sunarno .... 
S. Surjotjaroko dan 

ILMU 1. Sudijat . 
Sugijanto dan 
Alibasjah ca Ya KAMUS 

104, sedikitnja 15 sen,   Ja
 

"“ “Ti   
  

"PERSEDIAAN KITAB2 UNTUK S.M.A. 
tjetakan ke Pe PN Aa IL Ol a23 0 Lana ame kya Rp. 12,50 

Moh. Sadli dan Sufaat: ILMU UKUR MELUKIS, 

Ce Pa Ka uan | Rn Da 5... 550 
Sunarno: ILMU UKUR RUANG, djilid I, telah di- 
sjahkan oleh Kementerian P. TP da ka AN 153 
Moh, Sjahlan: PERMULAAN PELADJARAN IL- 

MU UKUR MELUKIS, Penerhit Kementerian 
Ia UNA One San Cena NON ANE Uk on RA Gn na Go bgt 6,— 

KITAB? JANG Masa DALAM PERIETAKAN. 

. ILMU UKUR RUANG, djilid hy 

T BUMI EKONOMI SOSIAL | 
Siitadi KAMUS INDONESIA. - INGGERIS 

Pesanan harus disertai wang harganja ditambah ongkos 

' U. P. P. PRAPANCHA 
sei a | Taman 9 — Jogjakarta, 

NA Was men SUS asa 

EKONOMI, 

PRANTJIS - INDONESIA.   
  

da hari dan tanggal jang sudah direntjanakan 

TANGGAL 19 DJULI 
Fac. Hukum Surabaia djadi diresmikan 

ARI pihak 1mmiversiteit negeri Gadjah Mada didapat kabar, 

hukum. di Surabaja sebagai tja- 

megeri Gadjah Mada tidak djadi diundurkan 
melainkan tetap akan berlangsung pa- 

semula, jaita 

Mr. Drs. Notonagoro akan me- 
nerima peresmian tjabang itu, 

|dan achirnja Prof. Mr. Abdul 

| Gafar Pringgodigdo “akan me- 
ngutjapkan pidato tentang se- 
buah soal dari mata peladjaran 
jang didosirnja, ialah Tata-ne- 
gara Indonesia dimasa Pendu- 

dukan Djepang.” 
Malamnja akan diadakan se- 

lamatan jang dihadliri oleh 19 
| orang ulama, dan sesudahnja di- 
adakan makan bersama. 

Baik: diketahui, faculteit di 
Surabaja-itu hanjalah faculteit 
hukum sadja, bukan faculteit 

hukum, sosial dan politik. 
Seperti diketahui, angka 19 

adalah penting bagi Gadjah Ma- 
da, karena peresmian Gadjah 
Mada telah terdjadi pada tgl 19 

Desember (1949). 

e : 

  

Berisi : 

# Apa dan Siaps': 3 

# Suka Duka: 

£. KEMEDJA B 

“Agen R 

4   

PA ANA PEN HASAN MENU T. 

Konperensi militer terpenting 

“tangkap di Paris pada hari itu. 

pusat2 pasukan2 gerilja Ho Chi 

  

PENA Pen NAN PA app? YAMIN NYI BE P2 Nia Ma” 23 Deal Nap 

Suara Pers: 
 Menfjari 

nja tanggal 6)" jl. 

Bukan pikiran konstruktif. 
»Nieuwsgier” menjatakan sa- 

ngat menjesal, bahwa salah sa- 
tu partai politik terbesar. dalam 
waktu jang sangat gelap seperti 

sekarang ini, datang dengan su- 
atu. pernjataan jang menimbuls 
kan kesan, seolah2 ia tidak me- 
lihat soal2 jang sebenarnja, bas 
haja2 jang sebenarnja dan jang 
terutama bagi pertumbuhan-se- 
hat masjarakat Indonesia. 

Kata surat kabar itu,” bukan 
ia datang dengan pikiran2 kon- 

struktif guna menghadapi kesu- 
karan2. jang ada sekarang teta- 
pi dgn suatu ,,blik- Semafleider” 
orang2 asing (vulgo: orang2 
Belanda). : 

Belum lama berselang di Ero- 

pa, kata ,/Nieuwsgier” — ada 
pimpinan partai jang berhasil 
menundjukkan kepada suatu 
bangsa.ipng besar, bahwa kesu- 
karan2nja " adalah ditimbulkan 

oleh tipu-muslihat Jahudi — dan 
mengapa tjara ini tidak akan 
mungkin di Indonesia ? 

Kata surat 'kabar itu, seorang 
pembatja biasa, dari statement 
PNI itu akan mendapat kesan, 
bahwa suatu Komplotan raksa-: 

sa, jang dipimpin, sekurang?2nja | 
dipengaruhi” oleh ,,/orang-orang 
asing”, disini melakukan penga- 
tjauan terus. . 

Mentjari kambing hitam. 
»PEDOMAN” djuga menjata- 

kan. keheranannja, bahwa PNI, 

dalam statementnja jg menge- 
nai keamanan misalnja, membe- 
rikan . gambaran jang sangat 
terbatas sekali, sedangkan soal 
keamanan itu — kata sk tsb -— 
demikian rapat hubungannja de- 

ngan kehidupan sosial ekonomi 
dalam negerj kita. 
(Didalam statement PNI me- 

ngenai keamanan itu tidak ada 
sepatah kata tentang hubungan- 
nja dengan masalah sosial-eko- 

nomi. Seakan2 hanja mentjari 
kambing hitam sadja bagi ke- 

sulitan2 jang kita hadapi seka- 
rang ini. 5 

Kata sk itu selandjutnja, kita 
tidak mau menjangkal, jang di- 
katakan tentang Westerling dan 
pengikut2nja itu didalam state- 
ment PNI banjak jang betul. 
Akan tetapi sebaliknja kita be- 
rani tanggung, bahwa kalaupun 
diadakan pembatasan lalu-lintas 
bagi orang? asing sebagaimana 

| jang diusulkan didalam state- 
ment itu, keadaan tidak akan 
bertambah baik, bahkan besar 
kemungkinannja akan bertam- 
bah buruk. — 

Mengenai keputusan tentang 
pembentukan pemerintahan pro- 
pinsi Irian sk itu berpendapat, 
bahwa ini dapat menjulitkan ke- 
dudukan PPNI sendiri sebagai 
partai pemerintah. Apa jg akan 
diperbuatnja misalnja, apabila 
partai2 pemerintah 'lainnja 'ku- 
rang menjetudjui langkah sede- 
mikian itu ? Apakah PNI mau 
mempertaruhkan kedudukannja 

| dalam kabinet kalau  ternjata- 
| dalam soal jang pokok itu tidak 
(ada persesuaian faham antara 
partai2 pemerintah ? Ataukah 

(harus ditjari djalan lagi, untuk 
,menjelamatkan m uka" -nja 2 

Menjulitkan. 

,KENG-PO” berhubung dgn 
statement PNI itu, mengemuka- 
kan pertanjaan? kepada Mr. Wi- 
lopo baik sebagai Perdana Men- | 
teri maupun sebagai orang PNI. 
Dikatakan, bahwa Wilopo tidak 
bersedia memberikan djawaban2 
atasnja, ketjuali bahwa ia akan 
mentjari keterangan lebih lan- 

  
djut dari D.P. PNI mengenai 

statement itu. 
Dari keterangan itu ,,Keng 

Po” menarik kesimpulan, bahwa 
statement PNI dikeluarkan di- 
luar tahunja Perdana Menteri 
Wilopo. Djika pendapat ini be- 
nar, menurut sk itu, kalangan2 
politik berpendapat, bahwa 'ini 
berarti menjulitkan kabinet 
atau .sedikit2nja PNI sendiri. 

Pendapat jang terachir itupun 
mendjadi pendapat Mr. Djody, 

  

|) keamanan bertambah 

  
ketua PRN, dalam keterangan- 

nja Te sk itu. 

Keterangan Sidik. 

»HARIAN RAKJAT” berhu- 
bung dengan reaksi jang terde- 
ngar terhadap statement PNI 
itu, mengemukakan pertanjaan2 
kepada ketua umum PNI Sidik 
Djojosukarto, dan daripadanja 
mendapat keterangan, bahwa 
dalam hal itu PNI memandang 
soalnja berdasarkan kenjataan?2 
dan mengemukakan sudah ter- 
buktinja hasil memulihkan ke- 

amanan di Djawa Timur jang 
keadaannja tidak lebih makmur   

Tgl. 13 DJULI 1952. 
aa ena PAN ANA ANA 

PAK SUDARMINTO, 
Ketua Umum Madjelis Luhur Taman Siswa. 

SEORANG ,,DUKUN"'. 

UNG KARNO. 
£ TAXI PARIS ALAT BUNUH DIRI. 

ahasia No : 
& WANITA DAN MODENJA. 

£ ALEXIS SMITH, mula2 seorang badut wanita. 
GETULIO VARGAS, Presiden Brasilia, 

£ Teropong Mount Palomar, 

kambing hitam 
URANG lengkap — Menjulitkan — ,,/Menjelamatkan muka- 
nja” — Bukan fikiran konstruktif — demiktan kesimpulan 

sementara harian jang terbit di Djakarta, 
atau memuat berita landjutan sebagai 
Dewan Pimpinan PNI jang dikeluarkan, sebagai hasil sidang- 

membuat komentar 
reaksi atas statement 

. 

daripada di Djawa Barat, tetapi 
toch pada waktu ini sudah da- 

pat dikatakan aman Kembali. 
Kurang lengkap. 

ABADI" berpendapat bahwa 
soal2 jang dinjatakan oleh PNI 

itu adalah soal2 jang telah lama 
diketahui oleh masjarakat. 

Jang agak menarik perhati 
dalam statement PNI sek: 
ini ialah, bahwa. PNI ber 
gapan bahwa sumber dari 

segala kekatjauan adalah tj: 
pur-tangannja pihak 'asing (jg 
dimaksud sudah barang tentu 
pihak Belanda — Red.) dan ka- 
rena itu meminta supaja penie- 

rintah memperhatikan gerak- 
gerik orang2 asing di Indonesia. 

Pendapat tersebut dalam ang- 

gapan harian ini tidak tepat se- 
luruhnja. Memang harus diakui, 

bahwa anasir2 asing telah dan 
sedang bekerdja keras, untuk 
mengatjaukan keadaan di Indo- 
nesia, “tetapi disamping gerak- 
gerik anasir2 asing ini, ada lagi 

  

    

   
      AM 

| bekerdja faktor2 lain, seperti jg 
baru2 ini dikemukakan oleh Ko- 

lonel Nasution dalam konperensi 
persnja mengenai situasi ke- 
amanan di Djawa Barat. 
Djuga faktor? sosial-ekonomis 

turut menghambat usaha untuk 
melaksanakan keamanan dita- 
nah air kita dan karena itu, 
analisa PNI tentang sebabltnja 

merosot 

agak kurang Jengkap, djika 
aksen hanja diletakkan pada ge- 
rakan? subversief daripada ana- 
Sir? asing sadja. 

Tetapi disamping tjatatan 

tambahan diatas ini, harian ini 
dapat memahamkan maksud 
PNI untuk mensinjaleer gerak- 

gerik orang2 asing di Indonesia 
ini, dan orang akan maklum 
bahwa jang dimaksud pertama2 
dengan orang2 asing ini adalah 
orang2 Belanda, mengingat bah- 

wa banjak gerombolan2 jang 
berada dibawah pimpinan bekas 
militer dan polisi Belanda da- 
hulu, dan mengingat bahwa ba- 
njak peristiwa2 jang terdjadi 
sesudah penjerahan kedaulatan 

Gapat dianggap bom waktu jg 
ditinggalkan oleh Belanda. 

Gerak-gerik orang? Belanda 
di Indonesia sesudah penjerahan 
kedaulatan masih sangat menjo- 
lok mata. Tidak usah kita ke- 
mukakan lagi hal jang sudah 
mendjadi pengetahuan umum, 
bahwa banjak kedudukan? pen- 
ting dalam negara kita masih 
berada dalam tangan mereka, 
dalam lapangan ekonomi, ke- 
uangan, perhubungan, iniumigra- 
si, pers dil. 

Tetapi djuga dalam kehidupan 
sehari2 banjak orang? Belanda 
jang masih menganggap mem- 
punjai kedudukan istimewa dan 
malahan sering karena sikap 
orang2 Indonesia sendiri. Seka- 
rang kita dapat bertanja, demi- 
kian Abadi, misalnja, spakah 
masih suatu keharasan bahwa 
RRI meneruskan mengadakan 

siaran? dalam negeri dalam ba- 
hasa Belanda ? Kita harus su- 
dah lebih lama sebenarnja meng 
anggap orang2 Belanda sama 
dan tidak lebih istiniewa “kedu- 
dukannja daripada orang? asing 

lainnja, dan kita harus segera 

memulai menghapuskan keisfi- 

mewaan perlakuan? terhadap 

orang Belanda disini. 

Bahwasanja sementara itn su- 
rat2 kabar Belanda telah me- 

njambut statement PNI jitu dgn 
perasan marah dapat dimenger- 

ti. Siapa. jang kena, biasanja 
memang marah. Tetapi didalam 
mengadakan reaksi terhadap 
statement PNI ini djuga ada sk. 
Belanda jang begitu litjin utk 
segera Tea perhatian 
dan berusaha memefjah - belah 
masjarakat Indonesia sendiri, 
dengan mempergunakan senti- 
men terhadap komunisme. 

— Urat sjaraf ter- — 

ganggu 
Karena djadi ajah 

baji kembar 4. 

Silas Pinkham. diangkut 

kerumah sakit dan diberi 
tempat disamping isterinja 
jang baru sadja melahirkan 
4 baji kembar. Menurut 
dokter, Pinkham ”tergang- 
gu urat sjarafnja” sesudah 
mendengar berita tentang 

baji2 kembar tadi. Sebalik- 
nja isterinja sehat walafiat ' 
dan beberapa hari lagi akan 
pulang kerumah. Ant. UP.       
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| dari Djenderal de Gaulle. 

TUGU 42, — JOGJA. 8 
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alangyasasa 
bulan aa mer : 

ulama sebagai 

  
2 Cot dan ketentuan waktu. 

i: p hari Djum'at Kalor sau- 
$ R, Bakrun untuk Mes- 
Kadipaten, dan Asmal un- 

ijid Langenastran. "Pa-     

  

   

  

      

    

   

— | tuk Mesdjid 
da hari Djum'at Pon R. Mardju- 

“oki dan Busrodin. Djuat 
5 won R. H. Djafar SWG dan I. 

in jum'at Paing . 

  

  
M. Bakir dan 3. Aziz. Pada 

yat Wage R Kat dan 
2 

'be pn AaRan 
“serta Alim 

     
oleh Dag panen malam untuk    Ta naa Heramaj dari Kjai |   
     
      

Dean 

  

Ekabiese Sin akarto Biar tg. 9 dan 10 Dju- : 
Naa Hadisusanto, menge- 

   

        

   

  

    

-tugasnja : mengurusi DPU “dan 
(perumahan. In 

si 1i1 (DPD Hamaston 
. | karena anggauta Sumarto'masih 

am tahanan jang berwadjib, | 
tugasnja di-"sampirkan” kepada 1 

  

'2-DPD lainnja, ialah restribusi, 
23 perchewanan, pertanian dan per- 

    

   

  

    
   

Emas Bak “aing # Rp, 32— 
| Perak Sa Jatak HA 

  

        

  

   

      

   

  

   

            

   
   

  

       

      

   

      

“Ubi Pn Z aa 

3 an 2 aan 0D 
merah /tolo,, —,/ 2— 

| Kadele putih 2 23 BA 
». hitam 1 : Ag » 365 

Djagungpipilan sa 1221 
Debu apaan Pa 

bi 

“3g mn 

| pendidikan, 
5 |agama. 

: 2 Ba dan Dean - 

an (DPD Sutardjo) sedang. 
lain: modal rakjat “kepada 

Sumokartiko. 
4. Seksi IV. (Sahlan Rosjidi), 

tugasnja mengenai sosial, kese- 
'hatan, perburuhan, penerangan, 

1 Kebudagaha dan 

    
3 Seksi v (DPD. Sumokarti- 

ko), 'tugasnja mengurusi. soal2 
perusahaan. 

an bank hypotik, diputuskan 
ga dapat diterima oleh sidang. 
Usul ketiga diputuskan, me- 

y Ingembalikan usul itu kepada pi- 
1 hak pengusul supaja lebih. di- 
konkritkan, karena tidak diser-   

! tai konsepsi mengenai “peruba- 
|han2. restribusi. us Jeng diusulkan. 

— PENDJELASAN” 
Pa Balotiwa jang digambar 'da-       

de ruang: "Sungguh2 terdjadi” 
   bukan di Prambanan, melainkan 

: Tjaturtung gal 

  

    

  

SApPTU 1» Dyuri 1952. 

0-1 14.00 Krontjong Siang. 
   0 | 17 

      
“sik Tiup Jogjakarta 

30 Pengumuman& Ichtisjar 
—. Mingguan Ekonomie 

— |1145 Sambutan hari Kooperasi 

  

   Garam “briket. 
" Garkah menir /       

    

   

      

   

    

   

  

    

   

  

   

       

   

  

   

          

   yo Irama tenang 
9.15 Bingkisan Penjiar -—. 

215 Wajang kulit 
MINGGU 13 DJULI 1952. 

Biola pagi oleh Idris 

    

  
? 108.15 Pagi meraju 

09.01 Kebaktian dari geredja 
Kristen Klitren 

    

an Ujon? dengan sarasehan F 
2... oleh Gamelan studio Jog- | 

jakarta 
H5 Musik Minggu siang 

lengkap dbp sar... 
1.00 Taman Wasita oleh 

0 Taman - Siswa 

| - njian Katholiek 

8 hana malam oleh 
2 Segar Djelita “ 

“SURAKARTA... 
pe mang 90 180 m. 

     
  

Sapa kanak - penak 
“Seni Karawitan 

' Seni Musik 

   

: - Kla taka 

, Tegur Klasik. 

2 aman pemuda-pemudi 
8.30 en Bt 9   

  

    Na Tera, 

|dari Bob Msthias abi Amer kari 
:-Serikat, pemenang dasa akan 

| K0 pemegang 

“ “lempar palu sedjauh 190 feet, ti-| 
namanja. Tetapi |” 

Sita adalah seorang veteran, hing- | 

ga 
. (puntjaknja. 

| dak termuat 

| Itermuat dalam daftar tadi, 

“ngan 'rintangan bernama Vla- 
rang an tar di 
”a 5 (pengumuman Sovjet telah me- | — 

li- 

, Imre Nyeki, Gy Csordas, &. Ket 

“LB, Szekely, V. Gyenge, K. Kil- 

“|diumumkan akan ikut dalam 
iw: : : Maa nomor? apa mereka akan ikut. 

ragi Seksi 11 “DPD Sutarajo), | 

“Usul kedua mengenal pendiri- | 

Iva 'Olympiade 1948. 
Seorang atlit ternama lagi, jg 

Inamanja tidak terdapat dalam : 

Eaartar tadi, ialah A.Liepaskalis, 
“kedjuaraan. dunia 

ANDA? 50. Kar 
  

| dalam 
| meter. 
|. Djuga Alexander Sean. Haa 

djalan 

  

ungkin ia sudah aga , 

Dari besari jang HO 

terdapat pelari 3.000 meter :   

  

mil Kayanthev, jang menurut 

| metjahkan rekora dunia dengan ! 
| waktu 8 menit 49.6 detik. 

Rombongan Singapura 
Rombongan perserta dari Si- 

ngapura jang akan memperta- 

hankan nama kota mereka di- 
dalam Olympiade di Helsinki, 
hari: Kemis ini telah berangkat 
(dengan pesawat terbang. 

Rombongan tadi terdiri dari : 
Ta wanita dan 3 laki2, jaitu nona 
Teng Pei Wah (umur 18 tahun, 
sprinter dan pelari gawang), 
New Chwee Kok (perenang js, 

tik dalam berenang 100 meter , 
“gaja bebas, atau 0.7 detik lebih 
dari «waktu “Olympiade), Lon 
bin Muhammad Noor (pengang- 
kat besi) dan Chai Wong Yew 
(pengangkat besi) Thong Saw 
Pak, djuga pengangkat besi, 
akan menggabungkan diri de- 
ngan mereka di London. 

Ikut serta  dengin mereka 
Ted Strickland (manager) dan 

| Kee Soon Bee (coacher bere- 
nang). 1 

Perenang : Hongaria : 
" Kantor berita Hongaria MTI 

'hari Kemis ini mengumumkan | 
daftar nama2 perenang2 Honga- | 
ria jang akan ikut bertanding 
didalam Olimpiade di Helsinki. 
Mereka adalah: 

Laki2, Geza Kadas, Gy Ipacs 

tesi, LL. Gyeengyoesi. Wanita 
“Kato Szoke, Judit. Temes, M. 

Hunyadi, Ilona Novak, A. Novak 

lerman, M. Littomericzki.- Tidak 

Pena 
Utusan Kuomintang | 
memprotes. 

| Ketua panitya Olympiade Biss 
.ongkok Kuomintang, Gun Sun, | 
hari Kemis: ini datang dari Tai- Lk 
wan di “Helsinki, untuk menja- 
takan bahwa usaha2 untuk ti- | 
dak mengundang Tiongkok Ku- | 

| 
f 
| 

  
omintang kegelanggang Olym- 
piade itu adalah soal “politik 
belaka dan hasil desakan Sovjet 
Uni atas 
“kata, bahwa negerinja meneri- 
ma undangan ketika 20 Djuli | 
1951, “Tetapi ketika pertandi- | 
ngan2 Olympiade musim dingin 
1951, Kuomintang ' memboikot | 
nja, karena Sovjet Uni ikut 
serta. — Ant.- UP. 

    

  

  

' Gelomb: 42,25, 59,2 dan 122,4 m. | 

17.00 Lagu? Mars Rank ata | 

- Aneka suara oleh ORJ 

  

  

  

        
    
        Suwandi | 

uangan chotbah dan nja. . 

Na janggam SE 

  

  

   

Ee
ng
ja
 

pernah mentjapai waktu 58 de-j 4 

“(untuk bekerdja mendjadi 

Finlandia. Gun:.Sun F 

   

| Guru? S.M.P. pesan djumlahnja | 

ae lg 

| KEDAULATAN RARJAT" HAL Pa 4 

  aan Lan ara ti 

  

  

LEKAS beli : 

IMEXI - 
- Spiedometer. 

Diokja — Solo & 
Djokja — Wonosari   | 8351 

PADI 

2 

' JANG LAMA DITUNGGU: Maan rn DATANG : 

SIMPLEX --. Neo! model DAMES 

“Compleet dgn. REMTROMMEL dan kettingkast origineel. 
-pergediaan ting gal sedikit, 

' TUGU Kidul 29 

masih Soeia VICTORIA speda bermotor warna? kleur dan 

enakan naik VICFORIA ongkos: 

Djokja — Kaliurang petang pergi 

Fi PRINCE PARIS 
Berbitjara INDONESIA 
— 19 Tahun keatas — 

SERAM bin ADJAIB!!! 

137 - 7. 

  Telp. 600 

Rp. 1,20 

» 2 Starring: Ginger 
3 2,60 MAIN DJAM: 5.00 — 1.00.— 9.00. 

— 17 TAHUN KEATAS —— 

| TRAHA Yu? Ta 
Film BERWARNA jang sangat indah dan menarik! 

"LADY IN THE DARK" 
ROGERS — Ray MILLAND — Warner BAXTER — Jon HALL, 

SEKARANG: 

Minggu MATINEE djam 10.00 PAGI, ma 

2 139. 1.3 
    

ANGKUTAN 
. Ekspedisi & Emballage 

NX. »SOENARIO” 
“Sedjak 1927. 

Dialihkan Djakarta. 

Tamankrido. Kebon Sirih | 
T Ne 188 La 

Telp. Dk. 610 | Telp. Gbr. 1671 | 
126-7 

AN
 

   

   
   
   
   

  

   

TeusAN 
Tele B5 

Aga Udoresaran TB oo | 
J Asajakanra : 

Sangg gup Meneriaa 

Pikerdjaan |) an 

berkwalileit Tinggi 

Na Sampurna 

| dan .muaskan. 
Dapat Diban ga- 

kan Untuk Dipakai 

s Diluar Maupun di 

2 Dalam Macari.   HARI MINGGU TUTUP 

TIDAK ADA JANG MELAWAN MURAHNJA 
m.— Ma ena san 2 . 3 

  

  

Tas baru dai | 
| FLOWER ARRANGEMENT | 
(menghatur bunga setjara | 

' dmulai tel 
“Pendaftaran tiap-tiap hari 
kaan 10-12 pagi. 

  

modern). LN 
17 Djati 1952.   

  

ONG SIOE TJIANG 1 
8 USA Djati 4 — Jogja. 

IL 1d - F 
: Tp ? ! 1952-1953 dimulai tgl. 4 AGUSTUS 1952. 
  

KURSUS PJURU-POTRET 

“Lengkap dan luas. Banjak te- 

" lah berhasil. Keterangan dikirim 

pertjuma. Prospektus 
“Lkursus tertulis Rp. 1,- 

: HERMES INSTITUTE (M/210) 

  

“TERTULIS. No. 17032 / Kab. 

pelbagai 

| 
| 
t 

|| METROLOGI (IJker).       

  

131-7 BANDUNG. : Tn Na | 

PERTANDINGAN SEPAK BOLA INTERNATIONAL 

PERSIS me XI NAN HUA 
: MN OA ".. (HONGKONG) 

HARI REBO Tgl. 16 - DJULI - 1952 "HARGA KARTJIS : Tribune Rp. 12,— 
DJAM 4.30DI STADION SOLO. Samping .. 8— 

Berdiri Aa 
Anggauta2 :  A.P. | : 

2 POLISI , SEPARO HARGA 
PERSIS | Bug 

Pendidikan Ahli Metrologi. 
: KOMISI PENDIDIKAN AHLI METROLOGI MENGUMUMKAN: 

PADA FAKULTET PENGEETAHUAN TEHNIK DI BANDUNG ada bagian pendidikan 

| universiter untuk Ahli Metrologi jang lamanja TIGA TAHUN. SJARAT? penerimaan ada- 

i | lah sama dengan sjarat? penerimaan bagi Fakultet Pengetahuan Tehnik. Tahun peladjaran 

Ada kemungkinan untuk mengikuti pendidikan sebagai Mahasiswa dalam IKATAN DINAS 

dengan mendapat DARMASISWA menurut peraturan Menteri. P. P. & K. ttg. 15 Agustus 

Tamatan pendidikan tsb. akan Satnk ditempatkan pada Ran TAN TERA sebagai AHLI 

| Keterangan lebih landjut dapat diperoleh pada SEKRETARIS KOMISI tsb. 

| odja FAKULTET PENGETAHUAN TEHNIK di BANDUNG. 

'50 

        

  

  
  

  

  

  

. Fa » : . an 

Djangan ketinggalan 
TERIMA: 

Matjam? Horloges untuk lelaki dan prempuan made paling 
BARU 

modern. 

Horloge 15 batu waterproef, antimaguetic 
Horloge 19 batu waterproet, antimagnetic schokproef 

Semua Horloges dapat tangg ungan penuh 10 
Inilah satu?-nja adres jang BOLEH DIPERTJAJA. 

2 

JUWELIER , 

- 

Petjinan 30, ba Telp. 533 

  

Baru dan kleur wijzerplaat 

PEN Sk ea Pm S4 Har 

ar y a 
tahun. 

"2 istimewa Rp. 120.— 
hanja Rp. 165.— 

RADJA HORLOGES 

nk SinG ontoc0n 

Utj erima kasi japan terima kasih 
Dengan ini disampaikan rasa terima kasih sebesar - besar- 

nja kepada: 

1. Kementerian P.P. dan K. Kantor Penjelenggara Perleng- 
kapan dan bangunan daerah II Jogjakarta | Surakarta, 

2. Njonja Gubernur Djawa Tengah di Semarang, 

3. Kepala P.P.B. Daerah Jogjakarta. 
tas bantuannja berupa kertas jang tidak terpakai dalam 

sedjumlah besar untuk Rumah Perawatan Anak-Anak Buta 
Republik Indonesia (PABRI). 

KANTOR 

F 

SOSIAL KABUPATEN 

118 - TEMANGGUNG. 
    

— Jogjakarta —   
  

  

Hari MINGGU buka V, hari pagi djam 09.00 — 02.00 siang. 147 -1. 5 

PE - T 

: # Ditjari —.. UNDANGAN 
An —. BALAI TEHNIK B.U.K.ALT, N.V. 

mengundang semua anggauta Pemegang Saham, untuk 2 ORANG LAKLLAKI 

pelajan toko textiel di Jog- 

jakarta. 

Surat? harap dialamatkan 

pada adv. No. M0-7.       

  

  

      

  

  

- “ m) 
Taun 

i Telah Sampai: 
LL aman ymn, . 

ARLODJI WATERPROOF 5 

untuk Lelaki/Wanita |. |9tpkssteber 
Pe WNA ai AI mann (CYMA v1 
era aan sean 

17 Batu all steel, tutup kas SEDIA TEMPAT PONDOK- 
dobbel, bentuk ketjit mungil, JAN (bukan beroepskost- 
tipis, wijzerplaat beraneka ihuis) untuk tiga orang 

. warna. Model paling Baru. Ipeladjar PUTERI, 
HARGA BERSAINGAN !!! Djam bitjara : antara djam 

K3 R5 5 sampai djam 7 sore. 
Se anak Oo K Oo Kn TT. Bedji 21 — Jogja. 

3 Patjinan 1 112. Malioboro 97 Ss. M. P. STENSIL. 

: Ilmu Aldjabar KI. I Rp. 7,25 
JOGJAKARTA Ilmu Aldjabar KI. II 2 7,25 

Pagis8,30-2. Pagi 9.. 2. Timu Aldjabar Kl. UI ,, 7,25 
Sore 5.30 - 9. ' Sore 5: - 9. Ilmu Ukur KI. I 1 Or— 

Minggu tutup. Senen tutup. Ilmu Ukur KI: II 316190 
SS IN , Ilmu Ukur KI. III ten 

Naa - Soal2 Ilmu Ukur KI.III ,, 4,50 

Ilmu Tumbuh2an KI.I ,, 1,75 

Li Th Ilmu Hewan KI. III ,, 2,75 
. BATUK GATEL Ilmu Manusia KI. I/II/IIT ,, 2,50 

| Sedjarah Umum KIl.I ',, 1,75 
|. Sedjarah Umum KI. IT, 2”— 

7 Sedjarah Umum KI. III ,, 2,75 
Ilmu Bumi Eropa In a2a 

Ilmu Bumi Asia/Austrl. ,, 2,75 
5 5 Ilmu Bumi Amr./Afrika ,, 2,50 

pe at Ilmu Bumi Indonesia RD 
& aa R3 Ilmu Bumi Pasti/Alam ,, 2,75 

ne Hitung Dagang S.M.P. ,, 7,— 
Penget. Hukum Dagang ,, 5,50 

MEA PRODUCTS Pramasastra Djawi 2 8 
(Kotak Pos 197 Pel. Djawa Kuno S.M.P. ',, 8,50 
125-7. « BANDUNG. | Djawaban Melaju 

. — “ Umum III 7,50 » 

“Ongk, krm. 1075. Sedikitnja 75 s. 

50 buku keatas potongan 1077. 
Ongkos kirim bebas. 

“PUSAT TOKO BUKU: 

Nk 
Tugu (Kidul 2-P muka Stasiun 

Jogja K arta   mmk     

  

GADJI BERDAMAT —' 

  

menghadliri Rapat: tahunan, jang diadakan pada besok hari 
SAPTU tgl. 19 DJULI 1952, djam 19.00, bertempat.di Kan- 

tor Djetis Pasiraman 30 Jogjakarta. 

Direksi: 

Atjara: 1. Pembukaan, 
5 2. Laporan tahunan, 

'3. Pengesjahan Neratja, Laba / Rugi 1951, 
4. Lain-lain. e : 

Noot: Daftar Neratja, LabajRugi dan lain-lain, dapat di- 

“Jogjakarta, 11 Djuli 1952. 

  

  
  

Cc. 

besar, dan harga sangat melawan. 

Paten ee se era 

Ilmu Bumi Indonesia Rp. 3,75 
» sPasti Alam LA, — 

». Amerika — Afrika BO | 
"Eropa 9» 8 — 

s:” Asia — Australia 3,15 
Beaja kirim 104, 
keatas potong 1054, 

Penerbit: HADHY Djl. Tandjung 54, Telp. 646, Jogjakarta. t 
92—7. | 

priksa mulai tg. 12 Juli 1952, diKantor ,B.U.KI.T 
Pasiraman. 80 - Jogjakarta. ' 

127 257 

CONSTRUCTION 

.DOERIAT COMPANY” 
BANKING “1. B. C. 

Tegal Kemuning 49, — Jogjakarta. 

Achli berpengalaman untuk menerima segala pembikinan 

barang2 dari logam Gieterij (legeringen), 

Menerima pekerdjaan? Pabrik mengenai: - Installaties, 

membangun Pabrik baru, djuga pesanan segala matjam 

Constructies. 

Bekerdja setjara masinal, Orders 
19—7 

sanggup menerima 

  

Kabar Penting 
BARU TERIMA BARANG MIDDENSTAND, 

HARGA MURAH. 
BOLEH “DISAKSIKAN SENDIRI. - 

TROPICAL WOOL 10077 
GABARDINE WOOL Naa? 2. badas mama 
TENNIS WOOL made in ENGLAND 

Toko ,,SOEDARA" 
MALIOBORO 51 B 

TELP. No. 920 
JOGJA. 

Aa SALA SE   PENERIMAAN BARU: 
£. Gramaphone records : 

Vocaal - Dans... Swing . 

Klassiek dan lagu2 

Djawa. 

Penggemar suara 

Doris Day tjukup 

tersedia.       

  

» HALAI: 
LAMPU MEDJATULIS 

Lampu »HALA? rupa2 

model, baik pula untuk 

para peladjar. 

sk 

x. Philips Records Changers 

13 Speed”, 

"PAMOR" 
MALIOBORO 8 A 

JOGJAKARTA. 132-7 
      BUKU2 ILMU BUMI UNTUK S. M. P. 
  

  

sedikitnja Rp. 1-—. Pesan 50 buku 
beaja bebas.     
  

  

| Djagalah wang berharga, mentjari barang tetap berharga. 

MAS, INTAN, BERLIAN, tida lebih mahal dari lain-lain. 
Sudah disediakan Ribuan Matjam Perhiasan untuk nona?. 
Marilah atur pesenan. 
Lekas hubungan di ALAMAT jang menguntungkan nona: 

Pasar Mas 22 kr. 
Djual dan beli 

Tjatatlah barang berharga, tetap sehat awet muda. 

| 

| 
| 
| Membikin perhiasan alus, tjepat?, 

trima 
dan Westminster 

model bulat dengan glas 

Baru 
Lontjeng tembok Gong 

Lontjeng untuk kantor, 

dan verchroom. 

HARGA MELAWAN, 

Juvelier TAN" 
123-7 PETJINAN 115. 

  

Malioboro 37 

Jogja. 

142-7. 

nTJONG" 

  

HARGA MELAWAN 

1397. 

  

BARU TERIMA: 
SEPEDA? MEREK JANG TERKENAL: 

SIMPLEX (dengan tromol rem). 

FONGERS — RALEIGH — HERCULES — 

VISTING — TRIUMPH d. LI, 
: SAKSIKANLAH. 

TOKO SEPEDA —— 

BAN TJHING LIONG 
Patjinan No. 141 — JOGJAKARTA. 

ai 

      
Penempatan segala matjam kebutuhan tjetak : 

Pertjetakan ,, NEGERI" 
Kepatihan/Danuredjan - Telp. 349 — JOGJAKARTA. 

Bagi keperluan semua Kantor2/Djawatan2. dan para Pe- 

dagang masih ada kesempatan untuk memesan matjam2 
keperluan tjetak, mitsalnja : 

Blanco2, Kartjis2, Etiket2, 

boekbinder. 

Pekerdjaan ditanggung bagus serta memuaskan, 
Keperluan tjetakan disediakan mesin2 Pemburu (auto. 
matisch) jang dapat mentjukupi kepentingan para 

langganan. 

bong dan segala pekerdjaan 

Menunggu pesanan : 

PENGURUS 23-17 

            sdiiikih moniengnke ena —— 

DJ, GON JA s SEMUA DJAMU TUAN DAPAT BELI DI: 
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KANG   

    

SELURUH INDONESIA 

  

Typ sKEDAULATAN RAKJAT" 1031 / LL / A/ 102, 
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